Ata da (6ª) Sexta Sessão Ordinária do (3º) terceiro período da (3ª) terceira
Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (29) vinte e nove 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 Tarciso
Correa de Oliveira e por mim Clóvis Viana, Secretário ad’oc. Pelo livro de
presenças verificou o comparecimento dos Vereadores: Dary Piloto Coelho,
Gezio Nunes de Oliveira, Marcone Rosa da Silva, Marcos Roberto Pinheiro
de Lacerda, Marcus Roberto Duarte Brandão, Nelia Eterna de Oliveira
Senra, Nilton Marques de Lima e Paulo Antônio Alves. O Vereador
Washington Torres Hubner de Medeiros não compareceu, está de atestado.
Em virtude da ausência do Presidente, a Mesa Diretora foi composta da
seguinte maneira: Presidente Vereador Tarciso Correa de Oliveira, VicePresidente Vereador Gezio Nunes de Oliveira e Secretário Vereador Clóvis
Viana. 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 da Carta de São Paulo aos Hebreus capítulo doze, versículo
quatorze a quinze, proclamado pelo Vereador Tarciso Correa de Oliveira.
Em seguida o Senhor Presidente acolheu os visitantes, e ouvintes da Radio
Cultura FM, destacou a presença de professores da rede municipal,
Secretários Municipais e demais representantes da sociedade em seus
diversos seguimentos. Fez a leitura da ata da sessão anterior, posta em
discussão, não havendo nada mais a acrescentar colocou-a em votação,
aprovada por unanimidade. Seguindo com a Sessão, passou-se a leitura dos
Pareceres como seguem: Parecer nº 1/2015 da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação, opinando pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 7/2015, foi Relator o Vereador Clóvis Viana. Parecer nº
1/2015 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas,
opinando pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 07/2015, foi
Relator o Vereador Nilton Marques de Lima, e Parecer nº 1/2015 da
Comissão de Serviços Públicos Municipais, foi Relator Vereador Marcus
Roberto Duarte Brandão. Após leitura dos Pareceres, o Senhor Presidente
deu seqüência à pauta com as apresentações sem discussão dos Projetos de
Lei, como segue. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 8/2015, de 17
de Abril de 2015 que “Autoriza doação de Imóvel à Associação dos
Pequenos Produtores de Caracol e Região – APPCRE e dá outras

providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
encaminhado às Comissões. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 9
de 17 de Abril de 2015 que “Aprova o Plano Municipal de Educação –
PME e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência, encaminhado para análise das Comissões. Após
apresentações, o Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão, solicitou a
palavra e disse que se encontram presentes profissionais da educação,
solicitou que a Presidência desta Casa abrisse procedência para que no
estudo em Comissão fosse permitido a presença de profissionais da
educação, com o intuito de transparência, e, que fosse discutido a data fixa
nesta sessão. Também o Vereador Marcos Pinheiro alencou a necessidade
dos professores estarem presentes para sanar todas as dúvidas. Seguindo, o
Vereador Gezio Nunes disse que o referido Projeto é de grande valia, e que
de acordo com o Regimento Interno desta Casa este tem 45(quarenta e
cinco) dias para a aprovação. Devido a importância do mesmo usaremos
um tempo menor. Continuando, passou-se a primeira apresentação do
Projeto de Lei Municipal nº 10, de 24 de Abril de 2015 que “Concede
aumento de 10% para os professores da Rede Municipal de ensino, atualiza
a tabela de vencimentos, Anexo II, item 1, instituída pela Lei Municipal nº
663/2009, e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência, encaminhado para análise das Comissões Permanentes.
Continuando com a Sessão passou-se as discussões e votações dos Projetos
como seguem. Reapresentação do Projeto de Lei nº 6/2015 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. Após apresentação, o Senhor Presidente colocou o projeto em
discussão, o autor Vereador Marcos Pinheiro explicou minuciosamente o
que estão solicitando é desvincular os códigos de barra que beneficiarão o
consumidor. Respeitamos os funcionários da COPASA. O valor cobrado é
injusto, porque não houve prestação de serviços. Disse também que jogar
dejetos nos rios é crime ambiental. Aparte para o Vereador Marcus Roberto
Duarte Brandão, este afirmou mais uma vez, que não tem nada contra os
funcionários da COPASA, por sinal são excelentes. A desvinculação dos
códigos de barra darão ao povo esta oportunidade de pagar ou não pelos
serviços que não está sendo feito. Também outros municípios estão

pagando esta taxa abusiva sem que os serviços tenham sido executados,
solicitou compreensão do povo mutuense. A palavra retomou para o
Vereador Marcos Pinheiro este disse que não é contra a nada, é favor dos
serviços prestados e convidou a todos a lutarem pelos seus direitos que
estão sendo lesados. Não havendo nada mais a discutir, colocou o Projeto
de Lei em segunda votação, aprovado por todos com direito ao voto.
Passou-se a reapresentação do Projeto de Lei Complementar nº 7 de 06 de
abril de 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. A
presente matéria foi objeto de uma Emenda Aditiva de autoria do Vereador
Marcos Roberto Duarte Brandão, com o apoio do Nobre Colega Vereador
Paulo Antonio Alves. No uso da palavra o Vereador Paulo Antonio Alves
manifestou seu apoio ao presente Projeto de Lei e parabenizou o autor pela
grandeza do mesmo. Será de grande valia para nossas crianças,
adolescentes e jovens que serão o futuro de nossa querida Mutum. Este
incentivo será também uma oportunidade para que nossos adolescentes
façam a pratica do esporte e não se perca no mundo das drogas. Continuou
dizendo que num projeto de tamanha grandeza, colocaram aumento de
salário para dois funcionários, mas para não prejudicar as crianças,
adolescentes, jovens, adultos e o treinador, votará a favor, também por ser
benéfico ao povo mutuense. Continuou falando para presentes e ouvintes
da Cultura FM que existem pessoas querendo prejudicá-lo com mentiras,
porque não gostam da verdade, esta dói. Dizem ainda que está atrapalhando
o trabalho do Prefeito. Ele não faço isto, apenas cumpre com o seu papel de
Legislador, fiscalizador e controlados dos atos do Executivo, desde o dia da
sua posse. Se todos tomassem esta posição, tem certeza que Mutum não
estaria do jeito que está. Mantém favorável a tudo que chega nesta Casa
que visa melhoria para o povo, e tem a orientação de Jesus Cristo para
conduzir seus trabalhos. Seguindo com a Sessão, o Vereador Marcone Rosa
da Silva saudou a todos e disse que o Prefeito Municipal enviou para esta
Casa um Projeto de Lei que terá acréscimo na folha de pagamento do
município, ele sabe das dificuldades que enfrenta. Os agricultores estão
pagando do seu bolso óleo diesel para cuidar das estradas. Como o Nobre
Colega Paulo disse, sempre vem a esta Casa um Projeto bom,
acompanhado de itens menos bom, diante os fatos votará favorável. O
Vereador Gezio Nunes de Oliveira manifestou, lembrando que os Nobres

Colegas já falaram da grandeza do Projeto em discussão. Nos últimos anos
houve um avanço enorme para a área social, com o surgimento dos
Programas Sociais, frisou muito bem o esforço do Secretário Jarbas no
esporte. Votará favorável com carinho e respeito porque estamos votando
num projeto que contribuirá para reintegrar as crianças e tirá-las das ruas. O
Vereador Marcos Pinheiro disse que, quando falou do Técnico de Futebol,
falou de uma pessoa com capacitação profissional. Disse também da
obrigatoriedade dos profissionais Técnico em Segurança nas empresas,
lembrando que um profissional bem remunerado é estimulado ao trabalho.
O Executivo e o Legislativo têm o dever moral de valorizar os
profissionais. Disse ainda no excelente trabalho desenvolvido pelo Maestro
Leonardo na Banda de Música com as nossas crianças. Em seguida o
Vereador Gezio Nunes parabenizou o Vereador Paulo e o Vereador Marcus
Brandão pela emenda no Projeto de Lei. Continuando o Vereador Marcus
Brandão, alencou o profissionalismo dos professores, é suspeita de falar
neste projeto que traça metas do Projeto Superação. Nos trabalhos Sociais
Mutum tem feito a diferença. Anos atrás ele teve a escolinha do Cruzeiro,
mas não deu seqüência devido a outros compromissos, tem muita estima
pelo Projeto Superação. E ainda, falou na necessidade de adequar o salário
dos dois profissionais, engenheiro e chefe de gabinete e a necessidade do
Técnico de Segurança no quadro dos funcionários, apesar de reconhecer a
necessidade do município, como lembrou o Nobre Colega Marcone.
Oportunamente parabenizou os Colegas pela honradez e sabedoria em votar
neste Projeto. Continuando a Vereadora Nelia Eterna disse ser favorável ao
Projeto, na zona rural temos muitas dificuldades sim, mas não poderia
deixar de votar neste projeto, que visa regularizar situações necessárias, em
outros setores também precisam ser revistos, como na saúde. Lembrou o
Vereador Gezio Nunes, que o Cargo do Esporte, é pago com a Verba
Específica do Programa. Após discussão, colocou a Emenda em votação,
aprovado por todos com direito ao voto. Colocou o Projeto de lei em
Votação Única, aprovado por todos com direito ao voto. Em seguida o
Vereador Dary Piloto solicitou ao Senhor Presidente permissão para se
retirar do Plenário. Prosseguindo passou-se a discussão e votação das
proposições como seguem. Fez-se leitura do Pedido de Providência de
autoria do Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda solicitando
“patrolar e cascalhar a Rua Maria do Horton, localizada no Bairro Cantinho
do Céu”, disse o autor Vereador Marcos Pinheiro que foi procurado pelos

moradores locais estes expuseram suas dificuldades. Louvou a conquista do
Prefeito João Batista Marçal com a aquisição de uma Patrol, uma Retro
Escavadeira e uma Pá Carregadeira por meio da Verba BNDES. Está
pleiteando outra para dar suporte ao meio rural, sem falar nos tratores já
adquiridos para esta finalidade. Considerou ainda que somente seu pai,
quando prefeito, adquiriu uma Patrol. Informou a todos que já contactou
com o Consórcio para que seja realizada a iluminação para as localidades
de acesso à Vila Capitão Fonseca. Se houver necessidade de iluminação,
em alguma rua é só agendar no Consórcio Cis Caparaó. Após discussão
colocou o pedido de providência em votação, aprovado por todos com
direito ao voto. Leu o Pedido de Providência de autoria do Vereador
Marcus Roberto Duarte Brandão, solicitando “realizar benfeitorias na Praça
de Eventos João da Costa Oliveira, popularmente conhecida como Parque
de Exposições”, o autor Vereador Marcus Brandão, primeiramente teceu
agradecimentos ao Prefeito João Batista pela conquista na compra do
maquinário e com relação à solicitação em vista das benfeitorias realizadas
neste Parque de Exposições que hoje não é usado apenas para as festas de
exposições, e sim para outros eventos. Também muitos aderiram àquela
localidade para a prática do esporte, caminhada, e utilizadas também para
o treinamento de auto-escola. No período noturno tem sido freqüentado por
pessoas de moto e carro para práticas inadequadas. Mediante situação
sugeriu que seja colocado correntes com cadeados para inibir certas
entradas. Sugeriu também que após as 22h00min desligar todos os
refletores, permanecer ligado apenas às lâmpadas menores com o intuito de
economia de energia. Solicitou que o Líder do Governo levasse suas
solicitações ao conhecimento do Chefe do Executivo. O Vereador Marcos
Pinheiro, disse que a referida solicitação é muito pertinente, com certeza
dará ciência do mesmo ao órgão competente. Após discussão, colocou o
pedido de providência em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Continuando, passou-se a leitura do Pedido de Providência de autoria
do Vereador Marcone Rosa da Silva solicitando “construir bueiro no
Córrego São José, distrito de Humaitá, próximo à propriedade do Senhor
Waldivino Relé”, e leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador
Marcone Rosa da Silva e demais Vereadores co-autores solicitando
“concluir a construção das casas da COHAB da Vila do Distrito de
Humaitá, e instalar água nas mesmas para ser entregue aos futuros
moradores”, o autor Vereador Marcone muito bem defendeu as duas

solicitações por serem de grande valia para o povo. Na primeira solicitação
que visa abrir espaço para que o povo possa transitar com maior
comodidade, considerou ainda que se aproxima a época da colheita do café,
o povo precisa escoar sua produção. Com relação à segunda solicitação, as
casas estão precisando ser concluídas pela COHAB, para que os moradores
tomem posse. O principal já foi feito, o que está faltando é de custo baixo.
Solicitou que o Senhor Prefeito intervisse junto ao Governador do Estado
no sentido de conclusão da obra o mais breve possível. Seguindo o
Vereador Marcos Pinheiro lembrou que a comunidade de São José é zona
produtiva do café. Com relação ao segundo pedido se sentiu honrado em
assiná-lo face a sua valia para a comunidade de Humaitá. Após discussão,
colocou os dois pedidos em votação, aprovados pelos presentes com direito
ao voto. Seguindo com a pauta, de acordo com o artigo 28 do Regimento
Interno, assumiu os trabalhos o Vice Presidente ad’oc, Vereador Gezio
Nunes de Oliveira que apresentou o Pedido de Providência de autoria do
Vereador Tarciso Correa de Oliveira, solicitando “construir quebra molas
nas proximidades da Escola Municipal Marechal Castelo Branco, no
Povoado de Lajinha de Mutum” e leitura da Moção de Congratulação nº
02/2015 de autoria dos Vereadores Tarciso Correa de Oliveira e Washington
Torres Hubner de Medeiros, congratulando com as equipes do
NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família) pelos brilhantes serviços
prestados em todo o município. O autor Vereador Tarciso Correa de
Oliveira esclareceu para os demais colegas que a solicitação de quebramolas em Lajinha atende solicitação do Promotor de Justiça Doutor João
Batista Ferreira Gomes e com relação à Moção trata de um reconhecimento
com a equipe do NASF que contribuem com o melhor para o município em
seus diversos segmentos. O Vereador Marcus Brandão, reconheceu a
necessidade dos quebra-molas apesar de não agradar muito e o trabalho do
NASF desenvolvido pelo Coordenador José Luis e toda sua equipe. Disse o
Vereador Marcos Pinheiro, apesar de não ter assinado na Moção,
reconheceu o trabalho do NASF, ser este merecedor de aplausos da
sociedade mutuense e desta Casa de Leis. Os Vereadores Marcone Rosa e
Nelia Eterna parabenizaram os autores pelo reconhecimento com a equipe
do NASF. O Vereador Gezio Nunes de Oliveira parabenizou os autores pela
Moção de reconhecimento com toda equipe. Também lembrou que é
favorável ao pedido, mas questionou se podem fazer quebra-molas, pois a
localidade citada é BR ou Rodovia a seu ver é viável consultar o DER, se

podem construir quebra molas naquela localidade. Após discussão, colocou
o Pedido e a Moção em votação, aprovado por todos com direito ao voto.
Em seguida o Senhor Presidente retomou a pauta solicitou permissão ao
Plenário para ceder a palavra ao Professor Marcos Vinicius, todos
manifestaram favoráveis. Antes de o Professor Marcos usar a Tribuna, o
Senhor Presidente entregou o quadro para a Equipe do NASF, com o
reconhecimento desta Câmara Municipal pelos trabalhos prestados.
Também o Vereador Paulo Antonio Alves solicitou ao Líder do Governo
que intercedesse junto ao órgão competente no sentido de tomar
providências com o local onde funcionou o antigo parque de exposições,
hoje se tornou local de uso de drogas e prostituições. Que pelo menos
fosse iluminado, já amenizaria o problema. Viu-se que a solicitação para
abertura da rua naquele local foi de autoria dos Vereadores Marcos Pinheiro
e Marcus Brandão, e o pedido para construção de uma quadra de areia foi
de autoria do Vereador Marcone. Uma vez executada as solicitações ora
citadas, com certeza muitos problemas seriam resolvidos. Na seqüência
usou a Tribuna o Professor Marcus Vinícius, este falou sobre o salário que
o professores recebem e de suas defasagens, estão lutando por um salário
melhor mais digno, para isto estão dialogando com o Gestor e com a
Secretária da Educação. Continuou falando que o estão requerendo seus
direitos com base na Lei Federal. Encerrou sua fala agradecido pela
oportunidade. Em seguida o Vereador Gezio Nunes de Oliveira considerou
que no dia do estudo em Comissão seria interessante a presença de
profissionais da educação, para prestarem esclarecimentos. Os Vereadores
Nelia Eterna, Marcos Pinheiro e Marcus Brandão reforçaram as palavras do
Nobre Vereador Gezio Nunes. Também o Vereador Marcus Brandão,
lembrou a todos o convite da administração para o dia 1º de Maio – Festa
do Trabalhador, exibindo toda a programação. Esgotado os assuntos
pautados o Senhor Presidente agradeceu a presença e tolerância de todos,
informou que a próxima sessão será no dia 13/05(treze de maio) horário
regimental. Encerrou-se às 14h50m, sob a proteção de Deus, chamada
final, presente todos relacionados no início com exceção do Vereador Dary
Piloto que se retirou durante a Sessão. E, eu Clóvis Viana, Secretário ad’oc,
lavrei a presente ata, que após lida, e, se, aprovada, deverá ser assinada
pelo Senhor Presidente e demais Vereadores. Plenário Joaquim Teixeira
Pinto, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano dois mil e quinze.

