Ata da (5ª) Quinta Sessão Ordinária do (3º) terceiro período da (3ª) terceira
Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (08) oito dias do mês de abril do ano dois mil e
quinze, às 12 h reuniu-se no Plenário Joaquim Teixeira Pinto da Câmara
Municipal de Mutum 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 Gezio Nunes de Oliveira, Secretário. Pelo
livro de presenças verificou o comparecimento dos Vereadores: Clóvis
Viana, Dary Piloto Coelho, Marcone Rosa da Silva, Marcos Roberto
Pinheiro de Lacerda, Marcus Roberto Duarte Brandão, Nelia Eterna de
Oliveira Senra, Nilton Marques de Lima, Paulo Antônio Alves e Tarciso
Correa de Oliveira. Comprovada a presença dos (11) onze Vereadores no
ato da chamada o senhor Presidente declarou aberta a Sessão sob a
proteção de Deus com a leitura do Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo
dois, versículo um a quatro, proclamado pelo Vereador Paulo Antonio
Alves. Em seguida o Senhor Presidente acolheu os visitantes, e ouvintes da
Radio Cultura FM, destacou a presença da escolinha de futebol, Secretários
Municipais e demais representantes da sociedade em seus diversos
segmentos. Em seguida fez a leitura da ata da sessão anterior, posta em
discussão, não havendo nada mais a acrescentar colocou-a em votação,
aprovada por unanimidade. Em seguida o Vice Presidente Vereador Tarciso
Correa de Oliveira fez a leitura do Requerimento nº 4/2015 requerendo
inclusão na ordem do dia sem discussão o Projeto de Lei Complementar nº
7/2015, que se encontra nesta Casa concluso para apresentação, assinaram
no referido Requerimento os Vereadores Tarciso Correa de Oliveira,
Marcus Roberto Duarte Brandão, Nelia Eterna de Oliveira, Marcos Roberto
Pinheiro de Lacerda, Nilton Marques de Lima, Dary Piloto Coelho, Clóvis
Viana e Paulo Antonio Alves. Após leitura, o senhor Presidente informou
que fizeram um acordo entre os Vereadores para determinar o prazo para
recebimento das proposições para as Sessões, após acordado, oficiou ao
Executivo, informando as decisões tomadas por esta Casa. O referido
Projeto de lei chegou a esta Casa após o tempo acordado, motivo pelo qual
não foi incluído na ordem do dia. Cabe ao plenário a decisão se acata ou
não o referido requerimento. Colocou o Requerimento em votação, todos
opinaram por incluir o Projeto de Lei nº 7/2015 na ordem do dia. O
Vereador Marcos Pinheiro, disse que foi informado que o Projeto haveria
chegado à esta Casa na segunda feira dia 6 de abril, o Senhor Presidente

informou que o Projeto de Lei foi protocolado nesta Casa no dia 8 de abril,
só agora tomou conhecimento dos fatos. Como Líder do Governo, solicitou
da Presidência desta Casa abrir procedência para este Projeto. Respeita a
Conduta do Presidente mas é louvável o acordo feito antes, solicitou
flexibilidade ao Senhor Presidente. O Senhor Presidente acatou o
Requerimento, o Projeto voltará em plenário no momento oportuno.
Passou-se a leitura do Parecer nº 4/2015 da Comissão em Conjunto,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 6/2015, foi Relatora a
Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra. Passou-se a primeira
apresentação do Projeto de Lei Complementar nº 7/2015 que “Altera Lei
Complementar nº 684, de 30 de dezembro de 2010 e Lei Complementar nº
691, de 30 de dezembro de 2010 e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência, encaminhado para análise das
Comissões Permanentes. Seguindo com a pauta o Senhor Presidente, fez
um pronunciamento, consubstanciado nos seguintes moldes: iniciou sua
fala saudando os presentes e ouvintes da Cultura FM, disse que existem
pessoas inscritas para falarem, bem como o Nobre Vereador e Membro da
Mesa Diretora da Cidade de Timóteo MG, o Senhor Adriano Alvarenga.
Está atendendo convite desta Casa, para expor sua experiência que está
vivenciando em sua cidade, que á a insatisfação da sociedade com as
cobranças da COPASA e suas taxas abusivas. Ao tomarmos conhecimento
de seu trabalho eu e o Vereador Marcos Pinheiro fizemos uma visita ao seu
gabinete, por sinal fomos muito bem recebidos, expôs para nós o trabalho
que está sendo feito no que se refere o combate as taxas da COPASA.
Também fará uso da palavra o Vereador Paulo Antonio Alves expondo o
assunto sobre as Leis aprovadas. Diante dos fatos comparando à vida diária
a vida pública, existe muita diferença. Foi eleito Vereador, depois
Presidente desta Casa, talvez com qualidade, mas sem nenhuma
qualificação. No mês de março teve a oportunidade juntamente com mais
seis colegas Vereadores o qual os parabenizo, participarem de um curso de
qualificação, e para aqueles que infelizmente não puderam ir participar,
digo que vale a pena. Continuou dizendo que o município gasta com um
Vereador acima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por mandato, uma
empresa privada gasta em certa situação R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil)
com um funcionário e logo investe em capacitação. As palavras ditas foram
porque tem um relatório onde está discriminado todas as despesas gastas
com os sete vereadores que foram a Belo Horizonte nos dias 24 a 27 de

março do corrente ano para um Curso de Capacitação Competência
Legislativa Municipal e Reforma Política . Tem orgulhodo seu diploma, e
não tem vergonha de exibi-lo em qualquer rede social., porque foi por meio
deste curso que aprendeu, que no ano passado poderia ter construído a
acessibilidade da Câmara e não fez por falta de conhecimento e devolveu o
dinheiro para a Prefeitura. Já solicitou do Jurídico e o Contábil desta Casa,
para buscarem informações sobre esta questão e no máximo até julho
iniciarmos uma obra onde todos poderão ter acessibilidade nesta Casa.
Após colocações fará uso da Tribuna o Vereador Adriano Alvarenga da
cidade de Timóteo Minas Gerais, para expor o assunto relacionado à
desvinculação do código de barra da conta da COPASA. Primeiramente
saudou prazerosamente a todos, expôs detalhadamente todo o processo que
vem desenvolvendo com intuito de que os munícipes da cidade de Timóteo
não paguem a taxa de esgoto a COPASA sem que ela tenha executado a
obra. Continuou dizendo que recebeu em seu Gabinete os Vereadores
Washington e Marcos Pinheiro, com o intuito de buscar esclarecimentos
sobre a mesma situação. É o seu primeiro mandato, também é o primeiro
Secretário da Câmara Municipal. O problema enfrentado pela população
mutuense é o mesmo de Timóteo e muitos outros municípios de Minas
Gerais. A COPASA entende que jogar dejetos nos rios e córregos a satisfaz,
mas isto é crime ambiental. Após explicar minuciosamente todo o processo
que já passaram e ainda passam para defender a causa do povo, disse que o
Projeto é legal, a Câmara deve aprová-lo, se o Prefeito não sancionar o
Presidente sanciona. Após uma minuciosa explanação, se colocou à
disposição da Câmara. Em seguida o Senhor Presidente fez um breve
relato sobre o Convênio realizado entre o município e a COPASA,
precisamente no artigo 6º, onde Mutum deu todo o serviço de graça para a
ela, além dela receber pelos serviços não prestados. Mediante a insatisfação
do povo, o Nobre Vereador Marcos Pinheiro nos informou que em Timóteo
os Vereadores travaram uma demanda com a Copasa pelas mesmas razões.
Aparte para Vereador Marcos Pinheiro, esta informação foi dada pelo
cidadão Manoel Teixeira. Oportunamente agradeceu o Vereador Adriano
pela belíssima acolhida, é inaceitável que a COPASA cobre da população
sem que tenha prestado os serviços. Citou o exemplo da Rua Vasco da
Gama onde o esgoto é jogado a céu aberto no terreno do Ronaldinho e a
COPASA cobra taxa dos moradores. Se pagarmos antecipado que interesse
terá ela em fazer a obra. Convidou os demais colegas para juntos abraçarem

a causa em prol do povo. Como Líder do Governo intercederá junto ao
Chefe do Executivo, em favor do povo. Continuando o Vereador Marcus
Brandão, agradeceu o Vereador Adriano e esclareceu que não somos contra
o tratamento do esgoto, apenas queremos pagar pelos serviços prestados.
Não nos posicionamos contra os funcionários da COPASA, travamos uma
luta com uma empresa mista. A vinda do Vereador Adriano nesta Sessão foi
um março na história de Mutum, este sim é o papel do Vereador, criar leis
que beneficia a população, oportunamente agradeceu ao Manoel Teixeira e
os Vereadores Washington e Marcos Pinheiro que foram até a cidade de
Timóteo em busca de informações que favorecem o povo. Disse o Senhor
Presidente que os funcionários também são vítimas. O Vereador Dary
Piloto Coelho informou que está no seu quinto mandato, lembra muito bem
da ocasião em que o Projeto da COPASA foi aprovado, e a necessidade de
que na cidade e nos distritos houvesse água e esgoto tratado e que fosse
cobrado 50%(cinqüenta por cento) somente depois que a obra fosse
concluída. Encerrou sua fala se colocando à disposição, uma vez que a
COPASA não cumpriu as metas aprovadas em 2004. Com a palavra o
Vereador Adriano disse que em Timóteo ela também não cumpriu as metas.
Continuando, o Vereador Marcone primeiramente saudou a todos, o assunto
em discussão é de interesse do município. No dia 12/06/2006, foi assinado
um convênio de trinta anos firmado com a COPASA, onde ela tinha o
compromisso de fornecer água e esgoto tratado. Nada foi feito até a
presente data, o povo de Mutum está sendo roubados, nossos mineiros
também, afirmou o Vereador Marcone. Se é o ARSAE(Agencia Reguladora
de Saneamento de Água e Esgoto) estabeleceu a taxa de 50%, ela deve
rever a situação. Disse o Vereador Adriano, na verdade é 90%(noventa) por
cento. Aparte para o Vereador Marcus Brandão, disse que tempos atrás
chegou a esta Casa um projeto de lei informando que seria feito tratamento
da água e do esgoto na cidade e nos distritos, é claro que os Vereadores
aprovariam. Só que a COPASA vendeu o peixe, mas o povo não viu o
peixe. O Vereador Dary Piloto disse que na ocasião o ex-vereador Itamar de
Oliveira lutou para fazer algumas alterações no Projeto, mas foi informado
de que o mesmo era uniforme, não podia sofrer alterações. Prosseguindo
com as discussões o Vereador Adriano sugeriu a Casa que promovesse uma
Audiência Pública vimos que já foi realizada Audiência Pública, o Senhor
Albino representante da COPASA, falou nós abaixamos a cabeça. A
Vereadora Nelia Eterna disse que se entristece com a realidade dos distritos

e cidade no que se refere à COPASA. Parabenizou os colegas Washington e
Marcos Pinheiro pela preocupação e estarem buscando solução, se colocou
à disposição da população. Disse o Vereador Tarciso Correa que os
esclarecimentos feito pelo Vereador Adriano foram de grande valia, e,
mediante fala dos Nobres Colegas, percebemos que fomos enrolados. O
Vereador Gezio Nunes de Oliveira no uso da palavra saudou a todos e
louvou a presença do Vereador Adriano nesta Sessão. Em 2004 fazia parte
da Vereança desta Casa, infelizmente somos pouco informados, muita das
vezes chegam nesta Casa e dizem que os projetos são de extrema urgência,
pelo pouco esclarecimento, não seguimos o tempo regimental. Convidou os
Colegas para se unirem em favor do povo. Também convidou o Vereador
Adriano para voltar mais vezes nesta Casa. Aparte para o Vereador Dary
Piloto, disse que na ocasião, ele falou que temos dois rios e que a captação
da água fosse mudada para o outro rio, porque este tem mais água, a
COPASA não aceitou. Nas capitais tem o reservatório de água, em Mutum
não tem nada, solicitou que fosse pensado nesta possibilidade. Continuando
com as discussões o Vereador Adriano sugeriu que se tiver oportunidade
convidar mais uma vez a COPASA, solicitar deles o Cronograma de
serviços. Ela chega assume a Concessão, seja comprada ou não, começa a
cobrar a taxa de esgoto, passa 10, 15, 25 anos e não faz os serviços. Está
mapeando as cidades mineiras que fizeram a concessão, para irem até ao
Governador reivindicar nossos direitos. Fez apelo para que esta Casa
delegue pessoas para este acontecimento, estão tendo apoio de alguns
deputados é um ajudando o outro. Com a palavra o Senhor Presidente disse
que formaremos uma Comissão, agradeceu o apoio do Vereador Adriano
que muito enriqueceu o Legislativo e toda a população. O Vereador
Adriano justificou que precisava retirar-se pelos compromissos agendados.
Passou a palavra para o Vereador Paulo Antonio Alves, inscrito
regimentalmente. O mesmo iniciou sua fala saudando a todos e disse que
estaria fazendo esclarecimentos, foi aprovado nesta Casa no dia 23 de
março de 2015 o aumento das diárias para os Vereadores e servidores.
Disse isto porque o documento da Lei ao ser lido muitos não entendem o
que está sendo aprovado. Sua explicação é para que o povo mutuense
entenda o que de fato está no Projeto de Resolução nº 003/2015 que se trata
do aumento das diárias que os Vereadores aprovaram. Informou ainda para
os ouvintes que foram sete vereadores em Belo Horizonte no dia 24 a 27 de
março de 2015 para fazer curso de capacitação de vários assuntos, e

gastaram com diárias, hospedagem, taxas e frete de uma Wan no valor R$
15.183,50 (quinze mil cento e oitenta e três reais e cinqüenta centavos).
Continuou falando que não é ilegal, mas afirmou com toda certeza que é
imoral. Perguntou para os Nobres Colegas que participaram do curso, o que
eles trouxeram de benefício para nossa cidade de Mutum com este curso
de capacitação. Lembrou também aos ouvintes da Cultura FM e presentes
na Sessão que as diárias do Executivo são piores, abusiva e mais imoral,
não votou a favor porque não foi consultado para o assunto na elaboração
da alteração da Lei do aumento, foi feita sem a sua presença, com poucas
pessoas e nem deu tempo para expor sua opinião, que seria um valor justo,
pelas razões expostas absteve o seu voto. Continuou informando aos
presentes e ouvintes da Cultura que também foi votado no ano anterior no
dia 23 de dezembro de 2014 o aumento da taxa de iluminação pública, ele
votou contra, porque já pagamos demais, depois que esta responsabilidade
passou para a prefeitura, ficou pior, além de aumentar o valor, as ruas estão
cada vez mais escuras, é só para os contribuintes ficarem sabendo, seis ou
mais residências pagam taxa de um único poste. Diante os fatos disse que
fica cada vez mais, indignado com a situação, em ver gastos e mais gastos,
mais problemas que temos de resolver, e não tem como. Por mais uma vez
disse que toda a residência que paga taxa de iluminação pública e não tem
lâmpadas para iluminar, vocês estão sendo roubados podemos assim dizer
roubo legalizado. Disse ainda que o Senhor Presidente falou sobre o gastos
da viagem, mas tem uma testemunha que irá falar, o Nobre Colega
Vereador Nilton Marques de Lima. O Vereador Nilton, no uso da palavra
saudou os presentes e disse que pegou relatório dos gastos na Secretaria da
Câmara, onde constava que o valor gasto com a viagem seria de R$
15.183,50 (quinze mil, cento e oitenta e três reais e cinqüenta centavos),
conversando com o Senhor Wilson Francisco Cesário, dono do taxi, ele
disse que levou por R$ 1.500,00(hum mil e quinhentos reais) mais uma
diária de R$ 70,00 (setenta reais) , penso eu que os Senhores deveriam dar
explicação para a população, uma vez que o valor pago pela Câmara foi de
R$ 3.423,50( três mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinqüenta
centavos). O Senhor Presidente indagou se algum Vereador gostaria de
manifestar. O Vereador Marcos Pinheiro disse ao Nobre Colega Paulo, com
relação ao taxi não entrará no mérito, no que se refere as diárias, estavam
muito defasadas, o valor não daria para cobrir as despesas com hotel e
alimentação na capital. É louvável os Vereadores se capacitarem, é preciso

ir muito além de um simples Pedido de Providência é capacitando que
aprendemos. O assunto abordado pelo Vereador Adriano sobre a COPASA
foi graças ao nosso empenho, somente Mutum e Manhuaçu estiveram
presentes no curso, os demais presentes foram em massa de outras regiões
de Minas porém mais distantes. Se uma empresa privada paga para o
funcionário ir capacitar, porque nós Vereadores não podemos ir. A cada dia
devemos nos aprimorar mais em prol do município. É louvável o discurso
dos colegas Paulo e Nilton, pois podemos exercer nosso mandato com mais
precisão. Oportunamente registrou a presença do Senhor José Vergilio
Cardoso e do Senhor Thomas Michel, este é da Inglaterra, cavaleiro da
Rainha Elizabete II, referenciou a presença dos alunos do Projeto
Superação, serão os futuros jogadores. Registrou com alegria a presença do
Maestro Leonardo que retornou os trabalhos na cidade, parabenizou-o pelo
esforço. Continuando o Vereador Marcus Brandão parabenizou o Nobre
Colega Vereador Marcos Pinheiro pelo desempenho como Líder do
Governo. Parabenizou o Projeto Superação, tem sido referência em nossa
cidade, louvou a presença dos professores, mães e Secretário do Esporte,
bem como o maestro Leonardo. Continuou dizendo que o Curso que
fizeram em Belo Horizonte, está dentro da legalidade, solicitou que todos
buscassem informações com o Senhor Presidente dos valores corretos, a
capacitação é de grande valia para os Vereadores, tudo foi feito dentro da
legalidade, com muita responsabilidade. Hoje tivemos a presença do
Vereador de Timóteo, com certeza sua vinda a Mutum gerou gastos para a
Câmara deles, não vejo que é ilegal. Nós temos a estrutura, não vejo que é
ilegal usar estas estruturas de forma correta. O Vereador Nilton disse que
não é contra o curso, só gostaria de obter esclarecimentos com a situação
do taxi, onde o proprietário do táxi disse que levou por R$ 1.500,00 mais a
diária de R$ 70,00. Deu seqüência, o Vereador Gezio Nunes de Oliveira,
convidou os Vereadores que não puderam ir a Belo Horizonte para irem na
próxima vez, vai ter outro curso, a capacitação é de grande valia, vejo que
não deveriam ficar julgando os colegas. Ele tem um Certificado, aprendeu
muito no Curso que fez, o aperfeiçoamento é válido e necessário. Tivemos
a presença do Pastor Marcos Brandão, jamais teríamos compactuado com o
erro. Seguindo a Vereadora Nelia Eterna, disse quando o Nobre Colega
Vereador Paulo nos perguntou o que trouxemos do curso para Mutum. O
que nós temos é a certeza é que não fomos lá para gastar o dinheiro do
município e nem para passear, fomos para buscar aperfeiçoamento.

Apresentou para todos, o seu Certificado onde teve a oportunidade de
estudar sobre a Reforma da Política, porque quer fazer parte desta Reforma,
porque sonha com um Brasil melhor para todos. Às vezes os políticos
erram por não ter conhecimento, vimos que em 2004 os Vereadores
votaram neste Projeto da COPASA, se fosse hoje, talvez não fosse da
mesma forma. Convidou todos os Colegas para marcarem presença nos
Cursos, pois é enorme o aprendizado, se desculpou com os transtornos, mas
quem quiser se informar é só procurar a Presidência desta Casa. Seguindo o
Senhor Presidente disse que ficaram duas perguntas no ar, uma do Vereador
Paulo Antonio Alves: o que nós trouxemos do curso para Mutum. E a outra
do Vereador Nilton Marques de Lima, você perguntou ou afirmou,
Respondeu Nilton que perguntou. Se for uma pergunta você terá uma
resposta. Quanto ao Nobre Vereador Paulo, vou te responder com sua
pergunta, temos dois anos e três meses de mandato de Vereador, o que você
fez para Mutum. E para você Nobre Colega Nilton, você disse que
conversou com uma pessoa sobre o taxi, se você tivesse afirmado iria trazer
esta pessoa em plenário para prestar esclarecimentos, mas como foi uma
pergunta, desconheço este fato, o que a Câmara fez foi contratar uma Wan
para nos levar os Vereadores em Belo Horizonte, as conversas surgem,
quando saio nas ruas sou questionado, como o povo de Mutum aceita que
toda a areia vendida para as obras do município, são do Vereador Nilton,
poderia te perguntar é verdade Nobre Colega. Mas não estamos aqui para
prejudicar ninguém. O Prefeito se inscreveu, mas não pode comparecer, se
ele estivesse presente teria uns questionamentos para fazê-lo. Mas como
temos um tempo gostaria de esclarecer sobre o Projeto de Lei nº 7/2015,
este está criando mais dois cargos e dando aumento salarial para dois
funcionários. Seu objetivo foi prestar esclarecimentos para o povo. Deu
seqüência à Pauta, de acordo com o artigo 28 do Regimento Interno passou
a palavra para o Vereador Tarciso Correa de Oliveira que reapresentou o
Projeto de Lei nº 06/2015 que “Desvincula os Valores cobrados pelo
consumo de água da taxa de uso do saneamento básico nas faturas da
Companhia de saneamento de Minas Gerais – COPASA e dá outras
providências” de autoria dos Vereadores Washington Torres Hubner de
Medeiros e Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda. Posto em discussão,
tendo em vista não haver nada mais a discutir, colocou-o em primeira
votação aprovado por todos com direito ao voto. Seguindo fez-se leitura do
Pedido de Providência de autoria do Vereador Marcos Roberto Pinheiro de

Lacerda solicitando “instalação de poste com luminária no Beco Cândido
Amaro, localizado no Bairro Cantinho do Céu”, o autor Vereador Marcos
Pinheiro explicou muito bem que neste beco tem nove moradores, sendo
que um poste com uma luminária resolveria o problema de todos os
moradores. Não é justo que paguem a taxa de iluminação, sem tê-la.
Solicitou que o Consorcio responsável, tome as providências o mais rápido
devido à necessidade dos moradores. Em seguida o Vereador Paulo Antonio
disse que conhece a situação local, o povo está sendo roubado. Também o
Vereador Dary Piloto disse ser conhecedor da realidade local, já fez
solicitações deste porte, para o referido Beco. Não havendo nada mais a
discutir, colocou o pedido em votação, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. Leu o Pedido de Providência de autoria dos Vereadores
Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda e Gezio Nunes de Oliveira,
solicitando “extensão de rede elétrica para a Rua das Acácias no
Loteamento Jardim da Ponte até a ponte da Fazenda Peixinho” o autor
Vereador Marcos Pinheiro na pessoa do Vereador Gezio Nunes de Oliveira
cumprimentou os moradores do Bairro Jardim da Ponte, frisou muito bem
os benefícios desta solicitação para os moradores daquele bairro,
considerou ainda que o Senhor Gilson está colocando uma padaria que
precisa de uma carga maior de energia. Existem também outras
necessidades como rede de esgoto. O Vereador Gezio Nunes de Oliveira
parabenizou o autor Vereador Marcos Pinheiro pela preocupação com os
moradores do referido bairro, em breve trará outras solicitações que
beneficie o bairro, espera que Executivo Municipal beneficie a comunidade
com obras realizadas. Após discussão, colocou o Pedido de Providência em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Seguindo fez-se
leitura de dois Pedidos de Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna
de Oliveira Senra, solicitando “construir caixa seca nas margens dos
carreadores de café da região cafeeira de nosso município: Imbiruçu,
Humaitá, Cabeceira da Taquara, Mata Fria” e “reformar a ponte que dá
acesso ao Córrego Cachoeirão, propriedade do Senhor João Honorato
divisa com Wilson Justino e construir guarda mão”, a autora Vereadora
Nelia, muito bem explicou a necessidade das duas solicitações, porque
trarão benefícios para o povo. No que se refere à ponte do Cachoeirão, esta
é conhecida por todos, está muito perigosa, precisando de melhorias
urgentes. E com relação à caixa seca são de grande valia, devido a região
montanhosa, este processo foi feito na cidade de Brejetuba/ES, deu muito

certo. Oportunamente solicitou ao Líder do Governo que intercedesse junto
ao órgão competente. Após discussão colocou as duas solicitações em
votação, aprovados por todos com direito ao voto. Fez leitura do Pedido de
Providência de autoria do Vereador Nilton Marques de Lima e Dary Piloto
Coelho solicitando “concluir o calçamento das ruas: Dona Adir Coelho
Viana e Nagime Rachide e construir calçamento na Rua Maria da Penha
Soares na Vila Norberto”, o autor Vereador Nilton Marques, parabenizou o
Prefeito Municipal pela conclusão da obra, também o autor Vereador Dary
Piloto fez jus as palavras do Nobre Colega. Em seguida o Vereador Gezio
Nunes de Oliveira perguntou se a obra já foi concluída, obteve resposta que
está sendo concluída. O Vereador Gezio disse que estão aprovando
solicitação que será inaugurada no próximo sábado dia onze de abril.
Solicitou ao Presidente Washington que consultasse o plenário. Mediante
solicitação, o senhor Presidente indagou ao Plenário, todos manifestaram
favoráveis. O Vereador Dary Piloto Coelho esclareceu que o pedido é para
concluir a obra. O Vereador Gezio justificou que o Prefeito João Batista já
enviou o convite para a inauguração, conforme deliberação do plenário, o
senhor Presidente colocou o Pedido de Providência em votação, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Seguindo com a pauta, passou para a
leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Tarciso Correa de
Oliveira, solicitando “reformar o PSF’s: Vila Norberto e Cantinho do Céu”
o autor Vereador Tarciso, disse que o PSF da Vila Norberto será
inaugurado, o seu pedido estava protocolado na assessoria, como na última
sessão houve acordo de não apresentar pedidos, trouxe nesta sessão, se
desculpou com os colegas o atraso na apresentação. Em seguida o Vereador
Paulo Antonio Alves, indagou se pode inaugurar reforma, obteve resposta
que sim. O Vereador Gezio Nunes de Oliveira parabenizou a iniciativa do
autor, mas o que pensa é que está havendo promoção de vereador, ele como
representante daquela comunidade, foi convidado para a inauguração
somente agora, continuou falando se continuar como está, solicitará os seus
direitos. Em seguida a Vereadora Nelia indagou ao Vereador Gezio, se tinha
pedido deste porte. Respondeu que a sua solicitação foi para denominar a
rua. O autor Vereador Tarciso por mais uma vez justificou o atraso na
apresentação da presente solicitação, mas antes de trazê-lo à sessão indagou
ao Assessor se poderia apresentá-lo, ele respondeu que sim. Mas se o
mesmo estiver ilegal os Nobres Colegas não precisam votar. Disse ainda
para o Nobre Colega Vereador Gezio, que admira muito o seu trabalho no

bairro Jardim da Ponte. O Senhor Presidente antes de dar prosseguimento
nos trabalhos, informou aos Nobres Colegas que estrapolou o tempo
regimental, indagou se são favoráveis dar seqüência à sessão, opinaram que
sim. Continuando com a discussão o Vereador Nilton, disse que, quando
chegou a esta Casa já existia o processo do Caderno para agendamento dos
pedidos. Então o Vereador Gezio perguntou o que é maior é a Soberania ou
o Regimento. Obteve resposta que é a Soberania. Colocou-se o pedido em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Passou-se a leitura
do Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Tarciso Correa de
Oliveira e Nilton Marques de Lima solicitando “ providenciar junto aos
Correios, Copasa e Cemig, que regularize o serviço de entrega de
correspondência no Bairro Parque Invejada: Rua Marinho Felipe Ferreira:
Rua José Medina Parente; Rua Maristela Meneses e Souza; Rua Manoel
Ignácio Silva e Rua Dona Biluca, e fixar placa com os nomes nas
respectivas ruas”. O autor Vereador Tarciso Correa disse que confeccionou
a referida solicitação para atender os anseios dos moradores, as
correspondências não estão sendo entregues em suas casas. Frisou a
necessidade de que o Cadastro mantenha estes órgãos atualizados para
facilitar para os moradores. Posto em votação, aprovados por todos com
direito ao voto. E por fim leu o Pedido de Providência de autoria dos
Vereadores Marcus Roberto Duarte Brandão, Marcone Rosa da Silva e
Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, solicitando “construir redutor de
velocidade(quebra molas) nas localidades a seguir: na rua João Ilhéu, em
frente à casa do saudoso Artur(borracheiro), dois na rua Artur Lobato em
frente a casa do Professor Assenir Scherre e em frente a casa do Luis PT, na
rua José Medina Parente, continuação da Rua Artur Lobato, em frente a
casa do professor Walder”, o autor Vereador Marcus Brandão, lembrou que
é importante realizar a audiência publica para resolver as questões do
trânsito na cidade, da importância da acessibilidade para os deficientes e
pedestres e da importância das placas indicativas. Continuou dizendo que o
povo vem reivindicando com freqüência os quebra molas, é preciso fazer
um trabalho de conscientização com as pessoas. Após discussão, colocou o
pedido de providência em votação, aprovado por todos com direito ao voto.
Esgotado os assuntos pautados, o Senhor Presidente informou que a
próxima Sessão será no dia 29/04/2015(vinte e nove de abril de 2015)
horário regimental. Agradeceu a presença de todos e a tolerância de cada
um. Encerrou-se às 15:10(quinze horas e dez minutos) sob a proteção de

Deus, chamada final, presente todos relacionados no início desta sessão. E
eu Gezio Nunes de Oliveira
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 oito dias do mês de
abril do ano dois mil e quinze.

