ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Ata da (2ª) Segunda Sessão Extraordinária do (2º) segundo período da (2ª)
segunda Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (4) quatro dias do mês de junho do ano dois
mil e quatorze, às 10h, reuniu-se no Plenário Joaquim Teixeira Pinto da
Câmara Municipal de Mutum em atenção à Convocação, conforme Ofício
Circular nº 2/2014, sito à Rua Dom Cavati, 391 nesta cidade de Mutum
estado de Minas Gerais, sob a Presidência do Vereador Washington Torres
Hubner de Medeiros e por mim Clóvis Viana – Secretário. Pelo Livro de
Presenças verificou o comparecimento dos vereadores: Dary Piloto Coelho,
Gezio Nunes de Oliveira, Marcone Rosa da Silva, Marcus Roberto Duarte
Brandão, Nélia Eterna de Oliveira Senra, Nilton Marques de Lima, Paulo
Antonio Alves e Tarciso Correa de Oliveira. Não Compareceu o Vereador
Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, sua ausência foi justificada pela
Presidência desta Casa. Comprovada a presença dos (10) dez vereadores no
ato da chamada o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão sob a
proteção de Deus com a leitura Bíblica da Primeira Carta de São João,
capítulo cinco, versículo um a cinco, proclamado pelo Vereador Marcone
Rosa da Silva. Leu em seguida a ata da Sessão anterior, posta em
discussão, o Vereador Paulo Antonio Alves, solicitou acrescentar a
observação, que na ata anterior não pode manifestar seu voto na Conta
referente ao ano 2012, mas se tivesse a oportunidade de votar, seu Voto
seria contra a aprovação, porque foi contra ao Parecer do Tribunal e, ainda
mais achou um absurdo esta Conta de 2012 ter sido aprovada. O Senhor
Presidente Vereador Washington quis saber, uma vez que consta no
Regimento Interno desta Casa, que o Presidente vota pelo desempate, na
ata anterior consta que na Votação da Conta de 2012, foi relatado que o
Parecer do Tribunal foi aprovado com dez votos favoráveis, não houve
empate, e como ficaria o seu Voto. Deixando aberto que foi publicado no
Portal Mutuense que a Conta de 2012 foi aprovada com dez votos
favoráveis. Mediante questionamento e consulta ao Assessor desta Casa
Doutor Itamar Arruda, fez-se ressalva na ata anterior eliminando o seu
voto. Passando a mesma ser aprovado com nove votos favoráveis, e 01
Vereador se retirou antes da Votação e o Presidente não votou. Mediante
fala do Presidente e Vereador Paulo Antonio Alves, os demais Vereadores
expressaram. O Vereador Gezio Nunes de Oliveira disse que votou com
base no Parecer do Tribunal de Contas e no Relatório da Comissão de

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, gostaria muito que a sociedade
ficasse ciente dos fatos, e não que aprovamos as Contas do Prefeito
Simões. Disse o Vereador Nilton Marques, que votou no Parecer do
Tribunal de Contas e não nas Contas do Prefeito. O Vereador Tarciso
Correa, também pela mesma forma, disse que votou como os demais
Colegas, no Parecer do Tribunal de Contas, não votou em atos particulares,
não sabemos porque deram tanta importância, estão fazendo politicagem
em cima desta votação. A Vereadora Nelia apesar de sua pouca
experiência, também disse que votou com base no Parecer do Tribunal de
Contas. Disse o Vereador Marcone Rosa que votou de acordo com o
Parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, independente de
quem seja o Prefeito. Cada um deve honrar o seu voto, ser digno de seus
atos e não se importa que seu voto seja revelado no Facebook ou na
Internet. Disse o Vereador Marcus Brandão que gostou muito da fala do
Nobre Colega Vereador Gezio, nós somos regidos por Leis. Precisamos
saber que o Tribunal de Contas emite seu Parecer com base na
documentação enviada, eles não têm as informações que nós temos. Nós
como homens públicos que somos, temos que separar as coisas, nós somos
informados do que é devido. Não podemos dar ouvido a tudo. Votou
favorável, conhece as dificuldades da atual administração. Devemos estar a
favor do município, não devemos nos abster ou acovardar diante da nossa
função,devemos ser responsáveis pelos nossos atos. Discordo com a
posição das pessoas que falam desta Casa. Continuando o Vereador Tarciso
Correa solicitou por mais uma vez a palavra disse que com relação ao
fechamento da conta de 2012, os contadores da época fecharam
corretamente, apesar de sabermos das irresponsabilidades. Louvou a
iniciativa de que as Sessões serão transmitidas online, peça Rádio, porque
assim o povo poderá acompanhar de perto. Continuando o Presidente
Washington, disse quando recebeu a pauta em momento nenhum procurou
os Colegas pedindo para votar contra ou a favor da Conta, porque respeita
a opinião de todos e gostaria que respeitassem a sua também. Sabe que
magoou o Nobre Colega Vereador Marcone Rosa da Silva, o qual tem
grande admiração e respeito, porque queria preservar a imagem desta Casa.
As informações não chegaram como deveriam, se desculpou publicamente
com o Nobre Colega Vereador Marcone Rosa. Disse ainda que está se
empenhando para que as Sessões sejam transmitidas pela Radio, gostaria
também de ter um jornalista que divulgasse todos os atos da Câmara e não

defendesse apenas um ou dois vereadores. Após longa discussão, e
correções necessárias colocou-se a ata em discussão e votação. Aprovada
pelos presentes. Continuando com a Pauta passou-se a primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 22 de 28 de Maio de 2014 que “Autoriza
o Poder Executivo a contratar Financiamento junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, através da Caixa
Econômica Federal, na qualidade de Agente Financeiro, a oferecer
garantias e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência. Após apresentação, o Senhor Presidente informou que
no ano anterior aprovamos um Projeto de Lei do mesmo porte, porem seria
no Banco do Brasil, mas vimos pelo Executivo que na Caixa Econômica se
tornou mais viável, e o processo é urgente, motivo pelo qual convocou esta
Sessão Extraordinária, trata-se de matéria urgente e necessária, porque visa
adquirir por meio de BNDES máquinas para o município. Em discussão o
Vereador Marcone Rosa, disse que é um valioso Projeto, como está
anulando o anterior e em virtude de sua grandeza se colocou favorável. Em
seguida o Senhor Presidente justificou que o Vereador Marcos Roberto
Pinheiro de Lacerda não pode marcar presença nesta sessão, mas é
favorável a tudo que beneficia o município. Na seqüência o Vereador
Gezio Nunes de Oliveira, explicou a forma correta para tramitação do
Projeto de Lei, mas como este é um projeto de grande valia, que trará
benefícios para o município, nisto temos que defender a posição desta Casa
de Leis. No que é certo não temos oposição nesta Casa, só temos oposição
às coisas erradas. O Vereador Tarciso Correa disse que em conversa com
Prefeito João Batista ele disse que o Financiamento aprovado no ano
passado com o Banco do Brasil foi inviável, e com a Caixa Econômica está
dando certo para aquisição de maquinas para o município, é um Projeto de
suma importância, concluiu em sua fala. O Vereador Marcus Brandão
louvou a honradez desta Casa, com a seriedade que defende o nosso
município. Estamos em uma Sessão Extraordinária defendendo os
interesses do município para beneficiar a população. Quando ouvirmos
alguém falando desta Casa, temos que defender, pois todos os Vereadores
não são omissos ao que é benéfico ao nosso município. Seguindo a
Vereadora Nelia Eterna parabenizou o Prefeito João Batista e Vereadores
que compareceram a presente Sessão para defender melhorias para o
município. O Vereador Dary Piloto Coelho parabenizou o Executivo,
agradeceu os Nobres Colegas de maneira especial pela dispensa de parecer,

e pela necessidade do mesmo. Continuou dizendo que 50%(cinqüenta) por
cento de seus eleitores são da zona rural, espera que de fato estas maquinas
que serão adquiridas atendam o povo da zona rural, sobretudo aquela
região onde as maquinas ainda não passaram. O que está acontecendo com
freqüência que pessoas que não são Vereadores estão passando por cima de
nossos pedidos. Disse ainda que na justificativa onde diz “que a proposta
para o acolhimento das propostas deve ser protocolada junto ao Banco do
Brasil até o dia 20/06/2014”, achou que poderia estar errado que seria na
Caixa econômica Federal, mas segundo o Assessor Doutor
Diogo(Prefeitura) e Doutor Itamar Arruda(Câmara), está correto sendo
desta forma mesmo. Mediante informações obtidas disse que vota
favorável no Projeto de Lei. Em seguida o senhor Presidente, parabenizou a
Casa e agradeceu a cada Vereador pela dispensa do parecer no Projeto de
Lei. Colocou o Projeto em votação única, aprovado por todos com direito
ao voto. Não havendo nada mais a tratar encerrou-se às (12:00) doze horas,
sob a proteção de Deus, com a chamada final presente todos relacionados
no início desta Sessão, avisando que a próxima Sessão Ordinária será no
dia (11) onze de junho do corrente ano. E eu Clóvis Viana, Secretário,
lavrei a presente ata, que, após, lida, e, se, aprovada, deverá ser assinada
pelo Senhor Presidente e demais Vereadores. Plenário Joaquim Teixeira
Pinto, aos quatro dias do mês de junho de dois mil e quatorze.

