Ata da (8ª) oitava Sessão Ordinária do (3º) terceiro período da (3ª)
terceira Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. Aos (27) vinte e sete dias do mês de
maio 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, em virtude
da ausência do Presidente Washington e por mim Marcos Roberto
Pinheiro de Lacerda, Secretário ado’c. Pelo livro de presenças
verificou o comparecimento dos Vereadores: Clovis Viana, Dary
Piloto Coelho, Gezio Nunes de Oliveira, Marcone Rosa da Silva,
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, teve sua
ausência justificada. Ficando a Mesa Diretora composta da seguinte
maneira: Presidente Vereador Tarciso Correa de Oliveira, VicePresidente Vereador Gezio Nunes de Oliveira e Secretário Vereador
Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda. 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 Colossenses, capítulo um, versículo treze a dezesseis,
proclamado pelo Vereador Gezio Nunes de Oliveira. Fez-se a leitura
da Ata da Sessão anterior, posta em discussão e votação, recebeu
aprovação unânime. Após a aprovação da ata, o Vereador Marcos
Roberto Pinheiro de Lacerda, solicitou a palavra para algumas
considerações, o mesmo informou que alguns professores da rede
pública municipal estão comentando que quatro vereadores votaram
contra o aumento do salário dos professores para R$ 1.900,00 (hum
mil e novecentos reais). Como foi lido na ata anterior, hora alguma
foi citada este aumento, apesar de serem merecedores deste
reconhecimento. Esclareço para os presentes, ouvintes da Cultura
FM, o que foi votado na Sessão anterior foi uma emenda no Plano
Decenal da Educação, onde consta no Projeto 2(dois) anos para
atualização de Plano de Carreira e a proposta de Emenda seria para
um ano, considerando que esta Casa pode votar através da Lei
Diretrizes Orçamentária os ajustes pertinentes ao Plano de Carreira e
demais setores do município. Cabendo a nós Vereadores estudarem

com respeito e responsabilidade o Projeto de Lei nº 13/2015, contido
na Pauta desta Sessão onde traz propostas para o Orçamento de dois
mil e dezesseis, onde serão gastas as verbas do município. Portanto é
inconcebível as conversas levianas que estão surgindo que não
votamos o aumento de 10%(dez por cento) para os professores.
Encerrou sua fala agradecido pela oportunidade e se desculpou pelo
desabafo. O Vereador Gezio Nunes de Oliveira cumprimentou os
presentes, destacando a presença dos policiais que fazem um
brilhante trabalho e justificou que não pode comparecer na Sessão
anterior por motivo sério, o qual deixou seu atestado na Secretária.
Lamentou situações como esta, porque esta Casa jamais é omissa em
seus atos deixou de votar em projetos que beneficie o povo. Ele fez
um juramento que está sendo cumprido a mais de dezesseis anos.
Convidou a todos para acompanhar o estudo da Lei Diretriz
Orçamentária e outros projetos de grande interesse para o município.
Jamais eu juntamente com os Nobres Colegas que não
compareceram a Sessão anterior fomos omissos, porque sabemos de
nossas responsabilidades e as exigências da Lei de responsabilidade
Fiscal. O Vereador Dary Piloto também justificou sua ausência,
estava em São Paulo, jamais iria se acovardar em votar. Em seguida
o Senhor Presidente deu seqüência a pauta, acolheu os visitantes, e
ouvintes da Radio Cultura FM, passou às apresentações sem
discussão das proposições como seguem, primeira apresentação do
Projeto de Lei nº 13/2015 que “Dispõe sobre as Diretrizes para
elaboração da Lei Orçamentária do Município de Mutum para o
Exercício de 2016 e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal, após apresentação o Senhor Presidente de acordo com o
artigo 221 do Regimento Interno encaminhou o Projeto de Lei para a
Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, onde
poderão receber emendas no prazo de cinco dias úteis. Primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 14, de 19 de maio de 2015 que
“Concede aumento de 10% para os especialistas em Educação 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, após apresentação o Vereador Marcos Pinheiro de Lacerda
solicitou do Senhor Presidente, consultar o Plenário em sua

Soberania a viabilidade de dispensar o Parecer na presente matéria e
votá-la nesta Sessão uma vez que todos tem conhecimento de sua
necessidade. Após solicitação, o Senhor Presidente indagou o
Plenário, todos manifestaram favoráveis, o mesmo voltará em
Plenário no momento oportuno. Seguindo o Vereador Gezio Nunes
de Oliveira questionou o Assessor desta Casa se a presente matéria
se encontrava regimentalmente correta, obteve resposta que sim. O
Vereador Marcus Brandão disse muito bem que a proposta do Projeto
de Lei ora apresentado já foi muito bem discutido na Sessão anterior,
por mais que a Câmara quisesse contemplar os especialistas por meio
da emenda não seria possível, mediante contato com o Executivo ele
se dispôs em apresentar o Projeto de Lei. Oportunamente
parabenizou a todos que se dispuseram em prol dos especialistas da
educação. Conforme contido na pauta se inscreveu regimentalmente
para usar a Tribuna o Tenente Garcia, primeiramente saudou a todos,
considerou muito bem que os Vereadores representam a população
mutuense, expôs assuntos pertinentes a segurança pública, tráfico de
drogas, furtos e outras situações que afetam a segurança das pessoas.
A grande situação vivida no Brasil é porque existem Leis fracas, nos
últimos quinze anos criaram-se muitas leis que inibiram a ação
contra os infratores, expôs fatos da atual situação do país e de
Mutum. Lamentou sobre os homicídios ocorridos com a família
Maria, eles tem incessantemente feito busca com o objetivo de
capturar os bandidos, mas não tem tido êxito, solicitou a cooperação
da população, podendo usar o 190, denuncia anônima. Mediante
explanação vimos a necessidade que a Polícia Militar tem de sua
estrutura física, pois ele sonha em elevar Mutum a Companhia, mas
para isto é necessário que se tenha sua sede própria. Pediu a ajuda e
empenho de todos os Edis nesta questão. Disse ainda que a Polícia
Militar é carente de mais policiais, terá o Concurso, e com certeza
será disponibilizado mais policiais para suprir as necessidades de
segurança. Pediu a todos em especial aos comerciantes, que sejam
prudentes ao sair com malotes para os bancos, mudem os hábitos, se
for necessário acione a polícia, porque tem motoqueiros assaltando
as pessoas que conduzem malotes. Após um breve relato da situação
de nossa Mutum, disse que quer vir à esta Casa pelo menos uma vez
por mês para prestar esclarecimentos. Após explanação agradeceu a

oportunidade e se colocou à disposição de todos. O Presidente
Tarciso e a Vereadora Nelia Eterna agradeceram o Senhor Tenente
pelas colocações e preocupação com o nosso município, afirmaram a
importância de sua presença nesta Casa para manter nos informados
da atual situação. A Vereadora Nelia solicitou ao Senhor Presidente
agendamento juntamente com o Secretário de Segurança Publica
para expor a situação apresentada pelo Tenente Garcia com relação a
segurança do município de Mutum. Continuando com a Sessão o
Senhor Presidente passou a palavra para o Cabo Samuel Cellos de
Lima, o mesmo usou a palavra na condição de Presidente do
Conselho Municipal da Criança do Adolescente e da escolha da nova
diretoria do Conselho Tutelar. Informou que está aberto as
inscrições para nova diretoria do Conselho Tutelar, fixou o Edital em
vários locais, inclusive na Câmara Municipal, contendo os requisitos
necessários para a escolha da nova diretoria do Conselho Tutelar. Os
interessados poderão fazer a inscrição na Sala do Conselho que fica
na Secretaria de Ação Social na Rua Duque de Caxias número 200,
no prédio do INSS. Prestou informações detalhada de todo o
processo lembrando que são cinco vagas para titulares e cinco vagas
para suplentes, sem ônus. Quem se interessar deverá passar no local
mencionado munido da documentação necessária, agradeceu a
atenção de todos e se colocou à disposição para quaisquer
esclarecimentos. Em seguida o Senhor Presidente agradeceu as
colocações do Cabo Samuel, reafirmando que os interessados a
concorrer deverão procurar o local indicado para fazer as inscrições,
o Conselho Tutelar também auxilia na segurança dos adolescentes.
Disse Cabo Samuel, que este Conselho é de suma importância, por
isso é necessário que tenha pessoas compromissadas com a
sociedade. Seguindo com a Sessão, o Senhor Presidente retomou o
Projeto de Lei nº 14/2015, apresentado anteriormente com dispensa
de Parecer, colocou-o em discussão, em vista de não haver nada mais
a discutir, colocou em votação única, aprovado por todos com direito
ao voto. De acordo com as Normas Regimentais em seu artigo 28,
assumiu os trabalhos o Vice Presidente Gezio Nunes de Oliveira que
apresentou o Pedido de Providência de autoria dos Vereadores
Tarciso Correa de Oliveira e Marcos Pinheiro, solicitando “dar
continuidade no calçamento da Rua Doutor Humberto Soares de

Souza ou construir pavimentação asfáltica até a ponte sentido
Aimorés”, o autor Vereador Marcos Pinheiro muito bem explicou a
necessidade da presente solicitação e que se sentiu honrado em fazer
parte, devido a sua valia, espera que outros benefícios venham para
nossa cidade. O Vereador Marcus Brandão parabenizou os
Vereadores Tarciso e Marcos Pinheiro pela feliz iniciativa e pela
grandeza da solicitação, é um sonho que se tornará realidade.
Desejou que o asfalto de Mutum a Aimorés viesse também. O
Vereador Marcone Rosa da Silva disse que se sente envergonhado
com a atual situação próxima ao Laticínio Mutumilk , sabemos que a
situação dos buracos é devido a água na estrada para acalmar a
poeira, espera que o pedido seja executado. O Vereador autor Tarciso
informou que estiveram reunidos com Deputados e o assunto do
asfalto foi ventilado. O Vereador Gezio Nunes parabenizou os
autores pela grandeza da solicitação, é de suma importância, espera
que seja executado. Colocou o pedido em votação, aprovado por
todos com direito ao voto. O Presidente Tarciso retomou os trabalhos
apresentou dois pedidos de Providência de autoria da Vereadora
Nelia Eterna de Oliveira Senra, solicitando “fixar placa de trânsito
indicativa para transporte escolar na área que fica de frente à Escola
Estadual Maria Luiza Alves e prédio onde funciona o pré-escolar na
Vila do Distrito de Imbiruçu” e “Revitalizar através de nova pintura
as faixas de pedestres e quebra-molas da cidade”, a autora disse que
são duas solicitações de grande valia e necessidade urgente, é
necessário que seja pintado as faixas de pedestres, para facilitar a
vida dos idosos ao atravessar as ruas de nossa cidade. Considerou
ainda a importância das placas indicativas, solicitou que o Líder do
Governo intercedesse junto ao órgão competente. Disse o Líder do
Governo Vereador Marcos Pinheiro que dará ciência dos fatos ao
órgão competente o mais breve possível, com relação as faixas, o
Nobre Colega Vereador Marcus Brandão solicitou a Audiência
Pública para resolver esta situação. Após discussão colocou os dois
Pedidos em votação, aprovados por todos com direito ao voto.
Continuando, fez-se leitura dos dois Pedidos de Providência de
autoria do Vereador Marcone Rosa da Silva solicitando “restaurar o
bueiro localizado no Córrego dos Leandros, propriedade do saudoso
Gilberto Rosa zona rural do Distrito de Humaitá” e “construir

estacionamento decorativo na UBS da Vila do Distrito de Roseiral”,
o autor Vereador Marcone, primeiramente agradeceu a Deus a
oportunidade e disse que o Bueiro está localizado na estrada
principal de acesso a Brejetuba, se encontra todo entupido, se faz
necessário uma vez que já iniciou a colheita do café, solicitou ao
Líder do Governo que intercedesse junto ao órgão competente. Com
relação ao estacionamento decorativo na UBS se faz necessário para
melhor atendimento às pessoas que freqüentam a localidade. O
Vereador Marcos Pinheiro parabenizou o Nobre Colega pelas
solicitações, são de fato necessárias. Após discussão colocou os dois
pedidos em votação, aprovados pelos presentes com direito ao voto.
Continuando, fez-se a leitura dos dois Pedidos de Providência de
autoria do Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, solicitando
“reabrir e cascalhar morro no Córrego Encoberta, localizado nas
proximidades dos Senhores: Leanir de Oliveira, Sebastião Pires e
Renato Pessoa” e “reconstrução ou reforma da ponte localizada na
propriedade de Senhor Geraldo Honorato, Córrego da Fortaleza,
distrito de Roseiral”, o autor Vereador Marcos Pinheiro muito bem
defendeu as duas solicitações por serem de grande valia para o povo
que necessita destas benfeitorias, contou com o apoio dos colegas.
Após discussão colocou os dois pedidos em votação, aprovados por
todos com direito ao voto. Em seguida fez-se leitura do Pedido de
Providência de autoria da Mesa Diretora solicitando “construir
quebra-molas nas proximidades do Lar dos Idosos Desamparados
Padre Julio Maria Lombaerde na Rodovia MG 108, Km02, bairro
Capitão Fonseca”, posto em discussão, o Vereador Paulo Antonio
Alves disse que levará seus pedidos para o Promotor, porque este
quebra molas já se encontra pronto. Esclareceu o Presidente
Vereador Tarciso, que desconhecia a solicitação do Promotor, na
sexta anterior foi acionado pelo Daivson sobre a necessidade deste
quebra molas, assim que tomou ciência da necessidade, fez contato
com o Secretário Osmar este imediatamente se prontificou em fazêlo devido a sua necessidade. Oportunamente teceu agradecimentos
ao Secretário Osmar por ter atendido com eficiência a presente
solicitação e também pelo quebra molas frente a escola que está
sendo concluído. Disse o Vereador Paulo não ser contra quebra
molas, só falou porque em sessões anteriores foi mencionado com

relação apresentar pedidos em que a obra já foi concluída. Após
discussão colocou o pedido em votação, aprovado por todos com
direito ao voto. Continuando fez-se leitura do Pedido de Providência
de autoria do Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão solicitando
“patrolar e cascalhar a estrada que liga o Córrego Vargem Alegre dos
Farias, Córrego Siriquite ate o Córrego Mara Fria” e Moção de
Pêsames nº 3/2015 consignando o voto de pesar pelo falecimento de
Djalma Nunes de Oliveira “Maraca”, ocorrido no dia 07 de abril de
2015. O autor Vereador Marcus Brandão, com relação ao Pedido é
localidade conhecida, é um atalho para Mata Fria, são os moradores
da localidade que estão solicitando devido à necessidade. E com
relação à Moção de Pêsames, lembrou emocionado da pessoa de
Maraca, um apaixonado pelo futebol, conhecia a história de todos os
jogadores porque lia todas as revistas Placar, jornais e todas as
reportagens pertinentes ao futebol. Djalma foi muito importante para
Mutum e para o esporte. Os demais Vereadores Tarciso, Marcos
Pinheiro, Dary Piloto, Nelia Eterna, deixaram palavras de
reconhecimento com os familiares, reconhecendo que Maraca, foi
um homem de princípios e que privou de uma vasta amizade. Após
discussão colocou o Pedido de Providência e a Moção em votação,
aprovados por todos com direito ao voto. Esgotado os assuntos
pautados, o Presidente Tarciso solicitou a permissão do plenário para
conceder a palavra para a Senhora Jussara, Coordenadora da APAE,
a mesma convidou a todos para a 17ª Festa Caipira que acontecerá
no dia 13 de junho a partir das 18h no Parque de Exposições, disse
ainda que estão desenvolvendo um Projeto enviado pelo Ministério
da Cultura, onde as doações poderão ser restituídas no Imposto de
Renda. Concluiu sua fala se colocando à disposição para prestar
esclarecimentos sobre o Projeto. Em seguida o Vereador Marcus
Brandão como professor da Entidade prestou esclarecimentos para
fortalecer o Projeto. Os Vereadores Dary Piloto, Marcos Pinheiro,
Tarciso Correa disseram palavras de reconhecimento com a APAE,
reconhecendo que o Projeto é muito bom. Não havendo nada mais a
discutir o Senhor Presidente informou que a próxima Sessão será no
dia dez de junho, horário Regimental. Encerrou-se às 14:55(quatorze
horas e cinqüenta e cinco minutos) sob a proteção de Deus, chamada
final presente todos relacionados no início desta Sessão. E eu Marcos

Roberto Pinheiro de Lacerda, Secretário ado’c, 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 sete dias do mês de maio do ano dois mil e quinze.

