Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária do (3º) terceiro período da (3ª)
Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (25) vinte e cinco dias do mês de novembro do
ano dois mil e quinze às 12 horas e 15 minutos, reuniu-se no Plenário
Joaquim Teixeira Pinto da Câmara Municipal de Mutum localizada na Rua
Dom Cavati, 391, em Mutum 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: Clovis 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 Antonio 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 Profeta
Daniel capítulo dois, versículo dezenove a vinte e três, proclamado pelo
Vereador Tarciso Correa de Oliveira. Antes da leitura da ata anterior, o
Vereador Marcos Pinheiro solicitou minuto de silencio em memória ao
grande amigo Sebastião Martins, em seguida fez-se leitura da ata da Sessão
anterior, posta em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Na
seqüência o Senhor Presidente acolheu os visitantes, saudou os ouvintes da
Radio Cultura FM e prosseguiu com a Sessão passando a Primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 28/2015 que “Denominar-se-á Rua
Manoel Estevam Lopes, a Rua M, a última rua do campo de futebol depois
da Rua José Horácio, na Vila do Distrito de Roseiral, e dá outras
providências” de autoria do Vereador Tarciso Correa de Oliveira e demais
Vereadores, após apresentação o Vereador Marcos Pinheiro, solicitou que o
Senhor Presidente consultasse o Plenário em sua Soberania a viabilidade de
dispensar o Parecer no referido Projeto de Lei e votá-lo nesta Sessão, após
consultar o plenário, obteve manifestação favorável, o mesmo voltará em
pauta no momento oportuno. De acordo com o artigo 28 do Regimento
Interno, assumiu os trabalhos o Vice-Presidente Vereador Tarciso Correa
que apresentou o Projeto de Lei nº 29/2015 que “Denominar-se-á Rua
Nercidio Ciriaco de Oliveira, a Rua atrás do Galpão da Associação de
Produtores, na Vila do Distrito de Ocidente, e dá outras providências” de
autoria do Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros, após
apresentação, o Vereador Paulo Antonio Alves solicitou que o Presidente
em exercício consultasse o Plenário em sua Soberania a viabilidade de

dispensar o parecer no presente Projeto de Lei e votá-lo nesta Sessão.
Imediatamente o mesmo indagou o plenário, todos manifestaram a favor, o
referido projeto retomará pauta no momento oportuno. Em seguida o
Presidente Washington retomou a pauta e deu seqüência informou que três
pessoas se inscreveram regimentalmente. Passou a palavra para a Secretária
Municipal da Educação Senhora Sandra Guter Ferreira Teixeira, a mesma
disse que veio a esta Casa atendendo à convocação para esclarecer sobre a
paralisação ocorrida com o Transporte Escolar terceirizado no município.
Informou que a paralisação se deu devido ao atraso no repasse ao
Município da terceira parcela oriunda do estado. Continuou dizendo que
estão empenhados em realizar um trabalho em equipe com o objetivo de
sanar a dificuldades encontradas. Disse que a verba e o Aditivo que o
governo concedeu ja chegaram e os pagamentos já foram feito para os
prestadores de serviço do transporte escolar. Continuou dizendo que o
Coordenador do Transporte Escolar Senhor Paulo Booner também irá
expor breve relatório das despesas ocorridas em 2015 e informar também
que a Secretaria da Educação junto com o Conselho Municipal da
Educação estará analisando para 2016. Encerrou sua fala agradecida pela
oportunidade se colocou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Num
breve relato o Senhor Paulo Booner explanou com base em números o
relatório parcial do transporte escolar de 2015. São quarenta e seis rotas,
sendo que onze é do município e trinta e cinco terceirizada, com um custo
de (R$ 2.258.482,86) dois bilhões, duzentos e cinqüenta e oito mil,
quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos anual. Com 568
quilômetros rodados ao dia pela frota do município e 3314,5 quilômetros
pela frota terceirizada, dando um total de 3.882,5 quilômetros ao dia. A
atual situação pagos até outubro de 2015 para os terceirizados foi o valor de
(R$ 1.591.521,40) hum milhão quinhentos e noventa e hum mil, quinhentos
e vinte e hum reais e quarenta centavos e municipal (R$ 303.808,07)
trezentos e três mil, oitocentos e oito reais e sete centavos. Encerrou
falando das ações previstas que é a regionalização, adequação e junção de
rotas, monitoramento sistematizado, melhoria da frota municipal e
terceirizada e municipalização de algumas rotas. Viu-se que para o próximo
ano medidas urgentes devem ser tomadas, diminuir as rotas, trabalhar para
melhorar a frota de veículos e gerar economia uma vez que o repasse não
está suprindo as necessidades. Seguindo o Vereador Gezio Nunes de
Oliveira saudou a todos, manifestou sua satisfação em recebê-los nesta

Casa Legislativa. Agradeceu a atenção da Secretária Sandra e o
Coordenador Paulo Booner pelos esclarecimentos, uma vez que somos
cobrados pela sociedade. Vimos com bons olhos que os alunos deve ir para
a escola que está mais próxima de sua casa. Solicitou que os ouvintes desta
informação, divulgassem esta ação. Sabemos da competência e admiramos
o trabalho desta Secretaria, porque estão cumprindo suas funções com
responsabilidade. O Vereador Marcus Brandão saudou a todos e louvou a
presença da Secretaria Sandra Guter e Paulo Booner nesta Casa, as
informações foram precisas, tornaram-se transparentes para o povo, no que
se refere ao transporte escolar e a causa real do atraso com os transportes
terceirizados. O Vereador Marcone Rosa, louvou os esclarecimentos da
Senhora Secretaria e Paulo Booner e disse que na região de Humaitá o
microônibus roda 30 quilômetros ocioso apenas para a comodidade do
motorista. Tem ônibus que roda na parte da manhã a tarde é outro ônibus
terceirizado, solicitou que fosse revisto esta situação. Seguindo o Vereador
Marcos Pinheiro disse que a presença da Senhora Secretária nesta Casa não
é imposição, mas sim uma forma de buscarmos esclarecimentos. Louvou o
trabalho da Secretaria Sandra na questão dos alunos estudarem em sua
própria localidade. Temos-nos de serem parceiros, há muito disse que me
disse, se cada um fizer a sua parte tudo fica mais fácil. Continuando o
Vereador Tarciso Correa de Oliveira reafirmou que o atraso com as
empresas terceirizadas não foi da prefeitura e sim o estado que atrasou
com o repasse, e perguntou ao Senhor Paulo Booner se esta adequação são
para as linhas ou para as escolas, obteve resposta que são para as linhas, se
os pais não quiserem adequar ao novo sistema devem agir sob sua
responsabilidade. Seguindo o Senhor Presidente solicitou que os Nobres
Colegas fossem breve nas colocações. A Vereadora Nelia primeiramente
externou seu apreço com todas as mulheres pela comemoração do dia
Mundial no Combate a Violência contra a Mulher. Agradeceu ao Paulo
Booner e Secretária da Educação senhora Sandra pelos esclarecimentos e
se tem investidura no sentido de adquirir mais ônibus para o transporte
escolar, obteve resposta favorável. O Vereador Paulo Antonio Alves
indagou ao Senhor Paulo Booner se os ônibus rodavam 3.800 quilômetros.
Respondeu que são 46 veículos que roda 3.800 quilômetros ao dia. O
Senhor Presidente indagou ao Senhor Paulo Booner quando disse que 70
por cento do transporte são terceirizados, a pretensão é adquirir 24
microonibus e se resolveriam o problema. Obteve resposta que 24

resolveríamos 53% do problema. O correto seria leiloar os veículos velhos
com oito anos de uso, com certeza faríamos uma economia considerável.
Continuando o Senhor Presidente solicitou ao senhor Paulo Booner e a
Secretaria Sandra Guter que fossem nas comunidades informar sobre os
cortes das linhas para que não haja mal entendido. Informou o Sr Paulo que
mediante aprovação do Conselho as comunidades serão comunicadas.
Continuando com a pauta, passou a palavra para o Tenente Garcia o mesmo
se manifestou agradecido com a Edilidade pela parceria no sentido de criar
meios para que as viaturas percorressem nos distritos e sedes
proporcionando mais segurança. Falou no grande problema que a
população vem enfrentando ao longo dos tempos com a falta de água, se as
pessoas quiserem acionar a Policia Militar casa estejam sem água é só fazer
um BO(Boletim de Ocorrência), falou sobre as motos cinquentinhas se não
tiverem emplacadas serão apreendidas. Falou sobre os homicídios que
aconteceram no Córrego da Areia e São Roque, os dois cometidos por
motoqueiros. Em parceria com a Polícia Civil estão fazendo as
investigações. Alertou a população se virem elemento estranho rondando as
casas tanto na cidade ou na zona rural acionar imediatamente a polícia
Militar. Convidou a todos a continuar economizando água, tampem as
caixas, devido ao surto de dengue. Em seguida os Vereadores Gezio Nunes
de Oliveira, Marcus Roberto Duarte Brandão, Marcone Rosa da Silva,
Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda e Presidente Washington
parabenizaram a atuação da policia militar na pessoa do Tenente Garcia, no
qual faz um trabalho certo com qualidade, e com relação á falta de água,
incentivaram as pessoas a fazerem BO para aumentar a documentação que
ajudarão no processo. Viu-se que temos onde captar água, mas a COPASA
insiste em não cumprir com sua meta. Em seguida o Senhor Presidente
agradeceu ao Tenente Garcia pelo carinho que tem com esta Casa e com
nossa cidade. Deu seqüência à pauta passou a palavra para Padre José
Marcelino Pereira o mesmo manifestou sentir-se lisonjeado com a
oportunidade e sentir- um filho desta terra, um cidadão mutuense pelo
título que lhe foi conferido em doze de dezembro de dois mil e quatorze.
Por esta Casa tem um profundo respeito, porque aqui é a Casa do povo,
onde se discute os interesses da população. Direcionou aos Senhores
Vereadores dizendo que eles foram escolhidos democraticamente para
falar, discutir, defender, fiscalizar e fazer leis em nome da população
mutuense, vocês são o rosto do povo. Continuou dizendo que o trabalho

dos Vereadores lembra dois aspectos, a figura de Moisés, Líder do Povo de
Deus no Antigo Testamento e Israel que simboliza a necessidade que tem
os povos de manter vivo o seu sentido de unidade com os instrumentos de
uma legislação justa. Na citação de Mateus capitulo sétimo, versículo doze,
nos lembra a regra do ouro, a medida que usarmos para os outros será a
medida que o tempo usará para conosco. Continuou dizendo para os mais
ou menos vinte e sete mil habitantes que diante de suas preocupações, vem
amadurecendo esta fala nas reuniões dos Coordenadores das 55
comunidades de base de modo especial no setor matriz. Diante das
discussões ele enumerou algumas preocupações das nossas comunidades.
Como a corrupção, o povo está indignado com tantas corrupções
apresentadas a cada dia no mundo político de nosso país. O que deixa as
comunidades sem referencia política, isto é muito ruim porque no processo
democrático a população necessita de homens e mulheres que dão
segurança a administração. Quanto a falta de segurança que é direito da
população, esta fica sem eira nem beira. A população espera sempre que os
eleitos solucionem os problemas da educação, do transporte escolar, da
saúde, das estradas, do esporte, do lazer, moradia, da agricultura e outros.
Continuou dizendo que outra preocupação é com a Segurança Pública, o
povo pede mais segurança, sabemos que o município tem uma vasta
extensão de 1.253,12 km2, temos consciência de que há poucos policiais,
as comunidades percebem quanto eles fazem falta nas diversas localidades.
Seria bom que o Legislativo e Executivo se empenhassem ainda mais para
que tivéssemos um numero maior de policiais e com mais viaturas
adequadas para atender melhor a população. Seguindo disse que as pessoas
cobram a limpeza pública, sabemos do esforço da atual administração para
manter a cidade limpa, claro que é obrigação do município, mas, por outro
lado é preciso que a população faça o seu dever de casa, colocando o lixo a
tempo e a hora para coleta e não danificar os tambores que foram
espalhados pela cidade, lembrou que limpeza é um trabalho de parceria
com todos. Frisou muito no sentido de que se contemple cada realidade
com suas diversas necessidades e realidades específicas quanto na zona
rural ou na cidade, com limpeza, esgoto e água tratada, neste tempo em que
estamos em crise hídrica. Viu-se que em tempos de desafios e angústias
para os homens e mulheres comprometidos com o povo surge um agravante
que são aqueles que fazem do exercício da política não um serviço e sim
uma profissão. A democracia é um patrimônio da sociedade brasileira que

não tem preço. Continuando fez referência ao Meio Ambiente no atual
momento que o mundo vive no aquecimento global, o meio ambiente pede
socorro, lembrou que em nosso município com a falta de chuva trouxe um
desequilíbrio em todos os setores, a população da cidade está assustada
com a falta de água, na verdade o que faltou foi gerenciamento mais eficaz
da COPASA, ela que é prestadora de serviço, mas a responsabilidade é do
município porque foi ele quem assinou o contrato com uma empresa para
levar água para toda população. Abriu um parêntese em sua fala
agradecendo as pessoas que foram solidarias que colocaram seus carros,
caminhões por conta própria para abastecer as casas. O que vemos é que
os reservatórios naturais não foram preservados. Diante da situação viu-se
que todos precisam estar de mãos dadas: Prefeito, Vereadores, empresários,
proprietários, comunidades, igrejas, jovens, crianças, enfim todos unidos
para recuperar a natureza ou então perecerão. Pediu a administração
pública para urgentemente pensar numa política hídrica, que conscientize
sobre a preservação do meio ambiente e construção de reservatórios e
consumo de água. Oportunamente fez-se leitura da Carta dos anos 70 e
entregue para os Vereadores a Encíclica do Papa Francisco – Louvado
Seja. Concluindo Padre Marcelino disse que diante das realidades citadas
em sua fala pediu a todos que concentrassem em restaurar a paz, remediar
os erros, manter os compromissos e promover o bem estar das pessoas,
avançando juntos com renovado espírito de fraternidade e solidariedade,
colaborando generosamente para o bem comum. Encerrou sua fala
desejando a todos extensivos aos familiares um feliz e Santo Natal e que
Deus os abençoasse. Em seguida os Vereadores Marcus Brandão, Tarciso
Correa, Marcos Pinheiro, Nelia Eterna e o Presidente Washington
manifestaram-se agradecidos com Padre Marcelino pelas colocações, como
disse o Vereador Marcus Brandão este dia ficou marcado para esta Casa de
Leis. Continuando com a Sessão o Senhor Presidente informou que devido
o tempo regimental estar quase extrapolando, solicitou que fossem breve
nas discussões. Em seguida o Vereador Marcone Rosa solicitou que o
Presidente retirasse de pauta o pedido de providência de sua autoria e
demais vereadores. O Vereador Marcos Pinheiro retirou o seu Pedido de
Providência de pauta e o Vereador Tarciso Correa retirou a Moção nº
7/2015 de sua autoria e demais Vereadores de Pauta. Conforme soberania
do plenário retomou o Projeto de Lei nº 28/2015, posto em discussão e
votação, recebeu aprovação unânime dos presentes com direito ao voto. De

acordo com o artigo 28 do Regimento Interno o Vice Presidente Tarciso
Correa de Oliveira retomou e reapresentou o Projeto de Lei nº 29/2015 de
acordo com soberania do Plenário, posto em discussão e votação, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Continuando passou-se a leitura do
Pedido de Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira
Senra e demais Vereadores solicitando “construir em cima da Policlínica
salas para funcionar os anexos, secretarias e outras dependências da saúde”
posto em discussão, o vereador Marcone Rosa disse que se tratava de
solicitação de grande valia, porque se percebe é que tem muito imóvel
alugado. Lembrou que na Rodoviária existem sete salas vazias, gostaria
que olhassem esta situação. Após discussão, colocou o pedido em votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Fez-se leitura do Pedido de
Providência de autoria dos Vereadores Dary Piloto Coelho e Nilton
Marques de Lima, solicitando “reconstruir com a máxima urgência, a ponte
próxima a Vila do Distrito de Centenário, na propriedade do Senhor
Valdemar Scherre”, posto em discussão e votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Conforme Ofício nº 10/2015 do COMAD foi
indicado o Vereador Paulo Antonio Alves para compor o Conselho na
condição de Suplente. Em seguida o Vereador Clovis Viana Presidente da
Comissão em Conjunto marcou reunião da Comissão para o dia dois de
dezembro às 13:0h para dar parecer nos projetos encaminhados. O
Vereador Marcone Rosa também informou ao Senhor Presidente que os
ouvintes da Radio Cultura FM estão reclamando que a transmissão das
Sessões não estão nítidas. O Senhor Presidente disse que também já foi
procurado. Não havendo nada mais a discutir, o Senhor Presidente
informou que a próxima Sessão será no dia 09/12 (nove de dezembro)
horário regimental. Encerrou-se às 14:50 (quatorze horas e cinqüenta
minutos, sob a proteção de Deus, chamada final, presentes 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 vinte e cinco dias do mês de novembro do ano dois mil
e quinze.

