Ata da décima Terceira Sessão Ordinária do (3º) terceiro período da (3ª)
Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (09) nove dias do mês de setembro do ano dois
mil e quinze às 12 horas e 15 minutos, reuniu-se no Plenário Joaquim
Teixeira Pinto da Câmara Municipal de Mutum sito a 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-se o
comparecimento dos Vereadores: 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
Antonio Alves e Tarciso Correa de Oliveira. Não compareceu o Vereador
Clóvis Viana, que teve sua ausência 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 do Evangelho de São João, capítulo oito, versículos de trinta e um a
trinta e quatro, proclamada pelo Vereador Marcos Pinheiro de Lacerda.
Em seguida leu a ata da sessão anterior, posta em discussão, em vista de
não haver nada mais a discutir colocou-a em votação, aprovada por
unanimidade. Seguindo o Senhor Presidente acolheu os visitantes, destacou
a presença dos Secretários Karone e Genilson Tadeu, ex- Assessor da
Câmara Doutor Adair José Fonseca e ouvintes da Rádio Cultura FM.
Continuando com a Pauta fez leitura do Parecer nº 3/2015 da Comissão de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, opinando pela aprovação do
Projeto de Resolução nº 4/2015, foi Relator Vereador Marcone Rosa da
Silva. Com a soberania do Plenário usou a Tribuna o Secretário Municipal
do Meio Ambiente Senhor Genilson Tadeu, o mesmo manifestou-se
agradecido pela oportunidade e prestou esclarecimentos sobre o andamento
da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Frisou muito
bem a importância deste para o município e a participação do Legislativo
na elaboração. Serão traçado metas importantíssima, é preciso que os
Nobres Vereadores participem, afirmou o Secretário Tadeu. Também
lembrou que os Vereadores Marcus Brandão e Marcos Pinheiro fazem
parte deste Conselho. Continuou dizendo que o Plano é acobertado de
assuntos vastos, sérios e graves que serão aplicados no município, por isso
é importante a presença do Legislador nas reuniões que serão realizadas na
cidade e nos setores rurais. Disse ainda que depois de atingir a meta dentro

dos trâmites legais transformado em Projeto de Lei que os Vereadores irão
votar. Continuando, o Vereador Marcus Brandão louvou a presença do
Secretário Tadeu nesta Sessão, precisamente na Tribuna, onde a população
poderá tornará ciente de todo processo da confecção do Plano de
Saneamento Básico e participar ativamente. Com a participação popular o
Plano de Saneamento Básico terá mais acertos do que erros. Também foi
procurado por moradores da Vila Norberto, preocupados com o
Loteamento Esplanada podendo trazer problemas para eles, sobretudo no
período da chuva. Após solicitação dos moradores da Vila Norberto. foi até
o Loteamento Esplanada fez contato com engenheiros e os responsáveis
pelo loteamento, estão de parabéns pela honradez e seriedade com nossa
cidade. Disse o Vereador Marcus Brandão que mediante questionamentos
obteve resposta que a rede pluvial da Vila Norberto será ligada a rede
pluvial do Loteamento. A Vila Norberto foi um loteamento criado a revelia,
como outros que existem em nossa cidade. Este loteamento Esplanada é de
primeira linha, muito criterioso e como disse o Patroleiro Rodrigo, filho no
Nobre Colega Gezio, eles são muito responsáveis. Seguindo o Vereador
Marcos Pinheiro agradeceu a presença do Secretario Tadeu e por reafirmar
o convite para os eventos relacionados ao Plano de Saneamento Básico que
é de suma importância para o município. Considerou ainda a questão da
água de péssima qualidade, é preciso também que o esgoto seja tratado. O
Vereador Tarciso Correa em suas palavras disse que já participou do
primeiro evento e a partir daí ficou preocupado, pois o homem está
destruindo a terra, e o planeta, com sua ganância está destruindo o meio
ambiente. A última chuva foi muito forte, houve várias destruições, de fato
a situação é preocupante. A Vereadora Nelia Eterna manifestou sua
preocupação com o meio ambiente, este assunto se arrasta ao longo dos
anos. Convidou todos os Colegas para marcarem presença na reunião
setorial de Imbiruçu, e, se, colocou à disposição do Secretário Tadeu.
Continuando, o Vereador Marcone Rosa disse ao Secretário Tadeu que este
Plano é o futuro da nação, na próxima semana acontecerá às reuniões nos
distritos, solicitou ao Secretário que estendesse o convite nas igrejas e
escolas. Disse o Secretário Tadeu que Sara representante do SHS e uma
representante da Secretaria do Meio Ambiente foram para zona rural levar
os convites, também fez parceria com Padre Marcelino para que as
reuniões nos distritos fossem realizadas na igreja católica. Com relação ao
Loteamento que foi citado pelo Vereador Marcus Brandão, a Secretaria do

Meio Ambiente está acompanhando de perto todo o processo, a empresa
responsável pelo loteamento está de parabéns pois acataram muito bem
todas as exigências do município e da Secretaria do Meio Ambiente.
Oportunamente o Senhor Secretário agradeceu a Câmara, porque todas as
vezes que aqui veio foi muito bem acolhido, agradeceu ao Prefeito João
Batista que criou uma estrutura de trabalho com profissionais junto a
Secretaria de Meio Ambiente. Continuando, o Presidente Washington
sugeriu ao Senhor Tadeu confeccionar convites menores e distribuir nas
escolas, entregar de casa em casa, com o objetivo de tornar amplo, bem
divulgado e participativo. Agradeceu ao Secretário Tadeu pela seriedade
que tem com seu trabalho e por vir a esta Casa nos manter informados, este
é um gesto de consideração. Em seguida o Senhor Presidente passou a
Palavra para o Vereador Paulo Antonio Alves, que se inscreveu
regimentalmente para expor assunto referente ao seu requerimento
solicitando CPI. O mesmo iniciou sua fala saudando os presentes e
ouvintes da Radio Cultura FM disse que veio novamente agradecer aos
Colegas Marcone e Marcos Pinheiro que assinaram no requerimento com
ele. Era preciso conseguir quatro assinaturas para que o Requerimento da
CPI entrasse na pauta para ser votado, infelizmente não conseguiu as
assinaturas necessárias. Sendo que, quatro Vereadores lhe disse claramente
que não iria assinar, três não manifestaram nem sim ou não, ficaram igual
minhoca na areia, o que ele considera igual aos que não assinaram.
Continuou dizendo que infelizmente a maioria dos Vereadores não quer
transparência, são omissos. Disse que sua denúncia foi para saber onde
gastaram 4.432 sacos de cimento, 916 metros de brita, incluindo pó de
pedra e 2.743 metros de areia além de tudo vendida a partir do início de
2014 acima do preço de mercado, o que é ilegal e os responsáveis não
querem falar. Continuou falando que diante tudo que ele disse não houve
nem uma ajuda da parte da Presidência desta Casa, é sinal de que ele
também está do lado dos omissos. Continuou falando para os Nobres
Colegas o que revolta com tantas irregularidades: Perguntou aos
Vereadores se eles sabem que a Prefeitura paga R$ 6.000,00 (seis mil) para
cada distrito pagar a limpeza das ruas? Que o lixo do distrito de Centenário
é transportado na carroça de burro e na nota fiscal da empresa responsável
diz que é transportada em caminhão. Que o funcionário que transporta o
lixo na carroça em Centenário é funcionário da Prefeitura. Sendo que é uma
empresa que recebe pelo serviço prestado? E continuou indagando, será

que nos outros distritos acontece do mesmo jeito que em Centenário. Disse
aos Nobres Colegas que esta é outra denúncia que está trazendo a esta
Casa, para que todos tomem posição diante os fatos. Direcionou aos
ouvintes da Cultura FM e presentes, que mesmo sozinho dará continuidade
a sua fiscalização até o fim de seu mandato, para honrar não só os
814(oitocentos e quatorze) votos que teve, mas todos aqueles que deseja
ver um Mutum melhor. Finalizou sua fala dizendo que apenas faz o seu
trabalho e se todos fizessem o mesmo com certeza à cidade de Mutum
estaria melhor. O Vereador Marcos Pinheiro informou que, com relação ao
lixo na cidade a coleta é feita de maneira correta e bem organizada,
mantendo a cidade limpa. E com relação a Centenário cabe nos averiguar.
O Vereador Marcone Rosa da Silva manifestou seu apoio com o Nobre
Colega Paulo pelo brilhante trabalho de fiscalização e pela coragem de vir
em plenário denunciar, em todas as vezes teve o seu apoio. Com relação ao
lixo não quer ser omisso é preciso averiguar o Nobre Colega tem seu apoio.
Continuando o Vereador Tarciso Correa de Oliveira retrucou a fala do
Nobre Colega Paulo. Você disse quem não assinou no requerimento, com
certeza você me incluiu em sua lista. Pelas suas colocações pude perceber
que só você está certo. Realmente eu não assinei no requerimento porque
não vi clareza. Você já trouxe nesta Casa outras denuncias que também
foram protocoladas junto ao Promotor, até hoje não trouxe resposta. No
início do mandato você solicitou ao Prefeito da época, Senhor Ronaldo,
documentações referente às contas, do ex prefeito Gentil Simões Caldeira.
Este mandou um caminhão de pastas, que precisou até adquirir prateleiras
para guardá-las. Você leu o tempo todo, no dia de votar as contas referente
a esta documentação, você ficou doente, por apenas dois minutos a mais
você poderia ter manifestado o seu voto. Não estou dizendo que você não
ficou doente, mas foi muito estranho. Tivemos despesas e nenhum
resultado. Sendo que a orientação do seu partido é que votasse de acordo
com o Parecer do Tribunal de Contas, nas referidas contas. Seus colegas
votaram a favor e você disse que estava doente. Em suas palavras parece
que você quer deixar a população contra nós, esta é minha opinião. É
preciso tomar cuidado, denuncias precisam ser esclarecidas, não assino em
papel duvidoso, não vou fazer política aqui, sou parceiro do que for correto.
Com relação ao lixo, na cidade as coisas estão caminhando bem, tem
caminhão novo para transportar o lixo. No seu setor precisa ser investigado,
também desconhece os fatos. Quando você falou nas pontes, também não

acompanhei denunciar é fácil, é preciso provar as coisas. Concluiu dizendo
que suas palavras foram em defesa da sua decisão. Em seguida o Vereador
Paulo disse ao Colega Tarciso, tudo que você quiser de prova tem papel
para mostrar. Na conta do Ex Prefeito Simões ele não votou porque passou
mal, na sessão seguinte ele justificou, se estivesse no plenário votaria
contra, pois não é favor de irregularidades. Por mais uma vez o Vereador
Tarciso Correa disse ao Vereador Paulo que dois minutos a mais ele
poderia ter votado. O Senhor Presidente disse que, respeitando o
Regimento desta Casa, passou a palavra para o Vereador Marcus Roberto
Brandão disse que entende o trabalho do Nobre Colega Paulo,
parabenizando-o pela desenvoltura no que tange a fiscalização, mas é
preciso separar as coisas, às vezes agimos impulsionados pelo sentimento,
do amor, do ódio, da vingança, da injustiça e da arrogância. Somos onze
vereadores, cada um tem sua maneira de pensar e agir. Pelo fato de você
Nobre Colega se posicionar como um grande fiscalizador você tem meus
parabéns. Você se posicionando como um acusador dos próprios
companheiros me leva a entender talvez que está sendo impulsionado pela
fala de acusar alguns vereadores de omissos, você está generalizando esta
Casa, a meu ver não foi atitude de companheirismo. Foi Vereador no
período de 2005 a 2008, estava na bancada de oposição, em momentos de
debates e decisões ficou sozinho Temos a liberdade de expressar e tomar
nossas decisões. Você tem dedicado esta função de legislador e
fiscalizador. O fato de você começar a atacar, julgar insinuações sob a
conduta dos Vereadores o deixa entristecido, porque cada um tem liberdade
de expressar e tomar as decisões. Não quero aqui, que fique em dúvida o
meu caráter. Moro nesta cidade, tenho três filhos, além de exercer o cargo
de Vereador, foi consagrado em 2010 a Pastor, tem tentado ser o mais
honesto possível juntamente com sua família e causar uma boa impressão,
ser um agente de transformação. Aqui é a Casa das Leis, das decisões, não
podemos ser coagidos nas nossas opiniões e decisões, temos a liberdade de
dizer sim ou não. Mais uma vez parabenizou o Nobre Colega como
fiscalizador, mas o fato do Colega deixar em dúvida o caráter e a decisão
das pessoas, não o agrada. Temos de respeitar os outros em qualquer
prática, é preciso separar as coisas, a democracia sem oposição, torna-se
insignificante. Muitas pessoas idôneas já se passaram por esta Casa e foram
respeitadas em suas opiniões. Tenho visto pregado nos postes para retirar o
salário dos Vereadores e Prefeito, quem está pregando, não entende o

processo político deveriam colar coisas boas, porque a função do Vereador
vai muito além. Disse que está de camisa vermelha, votou no PT na ultima
eleição, mas não é petista , faz parte do DEM , mas como Vereador tem de
ajudar, porque conhece os desafios que a governança está enfrentando,
sobretudo em Minas Gerais. Continuou falando que ficou preocupado com
o Nobre Colega quando disse em omissão, estou inserido neste contexto, é
preciso separar as coisas, ás vezes é melhor calar do que falar coisas que
venha denegrir as famílias. Moramos em Mutum, não podemos ser
influenciados por motivações que não seja o amor, o perdão, a humildade, a
sinceridade e a honradez, o ódio não faz bem. Disse o Vereador Paulo, o
que ele quer é apoio para dar transparência as irregularidades. Seguindo o
Vereador Marcone Rosa da Silva solicitou a palavra como Líder do PSB,
disse que o Requerimento está solicitando é a instauração da CPI, não tem
clareza, papel duvidoso, está pedindo para formar a Comissão, se investigar
encontrar erro será denunciado, se não tiver erro, estão de parabéns. Será
que o Vereador Paulo está fazendo papel de bobo. Não estamos atacando
gestão, fazendo perseguição pessoal ao gestor. Foi dito pelo Vereador
Tarciso sobre o caminhão de lixo, é da bancada de oposição, aprovaram
nesta Casa um milhão e duzentos e cinqüenta mil para aquisição de
máquinas para o município, porque são a favor do povo, temos de trabalhar
com honestidade. Sabemos que a Câmara devolve dinheiro para a
prefeitura, não queremos dizer que este dinheiro é roubado ou desviado,
mas são empregados em outros locais, fora do acordo. Na gestão do Colega
Vereador Gezio, foi devolvido e empregado no Parque de Exposições, na
gestão do Washington em 2013 foi feito devolução para aquisição do
aparelho de RX, por sinal um pedido de sua autoria e demais vereadores
assinaram, o Prefeito João Batista esteve aqui, mostrou extrato,
direcionando palavras e humilhando determinado Vereador que estava
falando que o dinheiro havia sumido. Não estou falando que o dinheiro
sumiu, mas o aparelho de RX não apareceu. É a favor de honrar o
compromisso feito. Continuando, o Presidente Washington disse que a
Presidência desta Casa foi citada, justificou que a partir de sua diplomação
se tornou Vereador do município. Sendo que o Vereador Paulo em seu
Gabinete coagiu e ameaçou os Colegas, obrigando-os a assinar no
Requerimento, vejo que o colega ainda não desceu do palanque. Está
usando esta Casa para se promover, deveria ter um pouquinho de decência
ou respeito com seus colegas, como disse o Nobre Colega Marcus Brandão,

ninguém é obrigado a comungar com suas idéias, moramos num país
democrático. Se você se julga o senhor das razões deveria ter trazido para
esta Casa documentação do Fórum, você foi lá várias vezes. Devemos
respeitar o seu trabalho, mas é interessante que você respeite a opinião dos
outros. Não faça desta Casa um palanque político, porque ainda falta mais
de um ano para as campanhas. Acho que seu ódio político está crescendo,
está florescendo. Sou um cidadão de bem, não quero problema, por isso
não assinarei em requerimento. A Presidência desta Casa tem limites, disse
a você várias vezes, que dentro de meus limites estaria assinando. Prova
que você quer expor os Colegas, têm em pauta dois Requerimentos de sua
autoria que não precisava passar em plenário, expus para você os meios
legais de serem direcionados ao seu destino, mas você fez questão de
passá-lo em plenário, dá se entender que o ódio está florescendo mais alto
do que a razão no seu coração se é assim que quer fazer sua campanha eu
respeito. Mas, sou pai de família, se tem algo contra mim, gostaria que
trouxesse a esta Casa, mas não me expõe desta forma, tenho três filhas
ainda criança não merece ouvir isto, pediu-o que o respeite e respeite
também os Colegas. Disse o Vereador Paulo que não está fazendo
campanha política, apenas quer transparência. Em seguida o Senhor
Presidente seguiu com a pauta reapresentando o Projeto de Resolução nº
4/2015 que “Dispõe sobre a previsão Orçamentária da Câmara Municipal
de Mutum, Estado de Minas Gerais, para o exercício de 2016” de autoria da
Mesa Diretora em regime de urgência. Não havendo nada mais a discutir
colocou em votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Continuando com a pauta, passou se a leitura dos dois Pedidos de
Providência de autoria do Vereador Marcone Rosa da Silva solicitando
“instalar câmeras de segurança em todos os Distritos de nosso Município,
em parceria com a Polícia Militar” e “construir um galpão para alojamento
dos expositores de animais no Parque de Eventos em nossa cidade”, o autor
Marcone Rosa muito bem defendeu as solicitações por serem de grande
valia, falou da importância das Câmeras e também a importância da
parceria com a Polícia Militar , bem sabemos que a torre de telefonia
celular está prestes a funcionar, e esta facilitará para a fiscalização nos
distritos, visou importância também na sede, esta solicitação já está sob a
solicitação do Nobre Vereador Gezio Nunes. E com relação ao galpão de
alojamento para os expositores no Parque de Exposições, se torna viável, a
Exposição em Mutum já é tradição, e com sua construção ficará mais fácil

para acolher as pessoas que vem de fora para expor seus animais. Em
seguida o Vereador Gezio parabenizou o colega pela importância das
solicitações, nossos vereadores se preocupam com o município. Nossa festa
de exposição é tradição, com certeza este alojamento facilitará muito, uma
vez que o povo já vem cobrando insistentemente, considerando ainda, que a
área do parque é vasta. O Vereador Marcos Pinheiro parabenizou o Nobre
Colega, graças o Projeto Comunica Minas tornou-se viável estas câmeras.
E com relação ao alojamento, seu pai Perli Pinheiro, quando foi Prefeito
construiu galpões dignos no Parque de Exposição para esta finalidade.
Mutum tem hoje um centro de eventos muito grande, mas pouco usado para
a agropecuária lembrou que nesta data, nove de setembro, se comemora o
dia do Veterinário, externou o seu apreço com todos os profissionais.
Aparte para o Vereador Marcus Brandão este parabenizou todos os
Veterinários do município, inclusive o Nobre Colega Vereador Marcos
Pinheiro, pelo dia. E perguntou ao Nobre Colega Marcos se o Clube do
Cavalo ainda existia, obteve resposta que não. O Vereador Marcos Pinheiro
retomou a fala e disse que em 2013 falou na construção das baias para os
animais. Seguindo o Vereador Tarciso manifestou seu apoio com o Nobre
Colega. Após discussão o Senhor Presidente colocou os dois Pedidos de
Providência em votação, aprovados pelos presentes com direito ao voto.
Continuando fez-se leitura dos dois Requerimentos de autoria do Vereador
Paulo Antonio Alves. Requerimento nº 7/2015, requerendo cópia da
Portaria de Nomeação da Comissão Permanente de Licitação referente ao
exercício de 2012, cópia da Portaria de Nomeação da Comissão
Permanente de Licitação referente ao exercício de 2013, cópia da Portaria
de Nomeação da Comissão Permanente de Licitação referente ao exercício
2014 e cópia da Portaria de Nomeação da Comissão Permanente de
Licitação referente ao exercício 2015. E Requerimento nº 8/2015
requerendo, relação de veículos e máquinas, por placa, descrição, por
situação próprio/contratado, e qual Secretaria está disponível, rol dos
processos licitatórios do exercício de 2012, rol dos processos licitatórios do
exercício de 2013, rol dos processos licitatórios do exercício de 2014 e rol
dos processos licitatórios do período de janeiro a agosto de 2015. O autor
Vereador Paulo disse que precisaria desta documentação para dar
continuidade no seu trabalho. O Vereador Marcus Brandão manifestou seu
apoio, Tarciso Correa manifestou seu apoio e disse que a documentação é
transparente e pública, não precisava vir em plenário, Gezio Nunes

manifestou apoio. Após discussão, colocou os dois Requerimentos em
votação, aprovados por todos com direito ao voto. Em seguida o Vereador
Gezio Nunes convidou os colegas para marcarem data para dar parecer no
Projeto de Lei nº 22/2015, conforme sugestão do Vereador Marcone Rosa,
ficou marcada para após a presente sessão. Esgotado os assuntos pautados,
o Senhor Presidente solicitou ao Secretário Gezio Nunes que fizesse a
chamada final, presente todos relacionados no início desta Sessão.
Informou que a próxima Sessão será no dia trinta de setembro, horário
regimental. Oportunamente o Senhor Presidente convidou os Nobres
Colegas para a V Festa de Exposição que acontecerá nos dias 25 a 27 de
setembro em Ocidente – Mutum/Minas Gerais. Não havendo nada mais a
tratar encerrou-se às 14:00 (quatorze) horas, sob a proteção de Deus. 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 nove dias do mês de
Setembro do ano dois mil e quinze.

