Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária do (4º) quarto período da (4ª)
Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (10) dez dias do mês de agosto do ano dois mil
e dezesseis às 12 horas e quinze 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
Tarciso Correa de Oliveira Presidente ad’oc e por mim Clóvis Viana,
Secretário ad’oc. Pelo Livro de Presenças verificou-se o comparecimento
dos Vereadores: Dary Piloto Coelho, Gezio Nunes de Oliveira, Lenir José
da Silva, Marcone Rosa da Silva, Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda,
Nelia Eterna de Oliveira Senra. Nilton Marques de Lima e Paulo Antonio
Alves. Não compareceu o Vereador Presidente Washington Torres Hubner
de Medeiros. Em virtude de sua ausência a Mesa Diretora ficou constituída
da seguinte maneira. Presidente – Tarciso Correa de Oliveira, VicePresidente – Gezio Nunes de Oliveira e Secretário 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 do Evangelho de São Lucas, capítulo vinte e dois, versículo vinte e
quatro a vinte e sete, proclamado pelo Vereador Marcos Roberto Pinheiro
de Lacerda. Prosseguindo, fez-se a leitura da ata da sessão anterior, posta
em discussão em vista de não haver nada mais a discutir, recebeu
aprovação unânime. Após aprovação da ata o Vereador Marcos Roberto
Pinheiro de Lacerda, solicitou minutos de silêncio pelo passamento de
Doutor Adair Jose Fonseca e Amalim irmã do Senhor Habib. Passou-se a
leitura das correspondências como seguem: Correspondência dos alunos do
8º ano da Escola Municipal José Cândido Ferreira – Córrego do São
Roque, informando que mediante atividade desenvolvida da disciplina de
Geografia visaram a necessidade da instalação de um PSF na localidade
para atender a comunidade. Leu em seguida o Ofício nº 93/2016 do
Tenente Nazareno Rodrigues da Polícia Militar Comandante do Pelotão de
Mutum, informando que assumiu o comando em Mutum desde o dia 27 de
julho de 2016. Seguindo com a Sessão a Presidência desta Casa solicitou
leitura dos Pareceres da Comissão em Conjunto como seguem. Parecer nº
7/2016, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 10, de 03 de Maio de
2016, foi Relator o Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda e
Parecer nº 8/2016, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 17, de 07
de junho de 2016, foi Relator Vereador Nilton Marques de Lima.
Prosseguindo com a pauta passou-se à apresentação do Projeto de Lei nº
22/2016 que “Dispõe sobre a Declaração de Utilidade Pública da
“Associação Atlética Banco do Brasil – Mutum MG” CNPJ sob o nº
20.801.395/0001-39 e dá outras providências”, de autoria do Vereador
Washinghton Torres Hubner de Medeiros e demais Vereadores em caráter
de urgência. Após apresentação o Vereador Paulo Antonio Alves solicitou

a Presidência desta Casa consultar o Plenário em sua Soberania a
viabilidade de dispensar o Parecer na referida matéria e votá-lo nesta
sessão. Após solicitação o Presidente em exercício indagou os Senhores
Edis, todos manifestaram favoráveis. O mesmo retomará à pauta no
momento oportuno. Conforme inscrito regimentalmente o Vereador Paulo
Antonio Alves, para falar do assunto transparência. Saudou os presentes e
ouvintes da Rádio Cultura FM expôs o motivo de sua fala neste plenário
que foi para tornar transparente algumas obras super faturadas do Chefe do
Executivo Municipal. Disse que dias atrás circulou um jornal sobre obras
executadas e obras a serem executadas no município. Tudo que dirá será
com base no artigo 29 da Constituição Federal. Continuou dizendo que se
sentia entristecido de ver quantas mentiras neste jornal, obras começadas na
época do ex-Prefeito Totim, do ex – Prefeito Simões e do atual Prefeito, é a
favor de todas, mas não é a favor das irregularidades existentes na
administração atual, como na escola Municipal da Vala do Batista, ele já
denunciou nesta Casa no final de 2015, que foi feita pela metade e super
faturada. No Jornal foi dito que esta obra já foi concluída, o que é uma
baita de uma mentira. Continuou dizendo que o povo de Mutum sabe que o
papel aceita tudo. Disse aos Nobres Colegas que está nesta Casa para
exercer a sua função de legislador e fiscalizador, disse que há muitas
irregularidades na administração. Esteve no Ciriquite, na Escola Municipal
Sebastião Luiz de Miranda inaugurada dias atrás, viu que se pegar o valor
da planilha da execução da obra e fazer do jeito que está exposto na
planilha da pra fazer duas ou mais escolas daquele porte. A escola está
super faturada no valor de R$ 243.105,10 (duzentos e quarenta e três mil,
cento e cinco reais e dez centavos), o que é uma vergonha. Também esteve
no Alto Sapucaia visitando a reforma da escola Manoel Ribeiro, ao chegar
lá assustou de ver uma reforma aproximadamente de R$ 7.000,00 (sete mil
reais) e na planilha dizendo que ficou por R$ 53.032,61 (cinqüenta e três
mil, trinta e dois reais e sessenta e hum centavos), mais uma vez disse para
os Nobres Colegas que é um absurdo. Voltando do Alto Sapucaia passou
no Córrego da Areia na propriedade da Dona Inês, de acordo com o Jornal
do Prefeito construíram uma escola com o nome de Braz Antonio de
Amorim, de acordo com a planilha o valor de R$ 89.794,17 (oitenta e nove
mil, setecentos e noventa e quatro reais e dezessete centavos), as duas
escolas estão super faturadas e foram recém inauguradas. Continuou
dizendo para os Nobres Colegas que a situação das duas escolas é mais
absurda do que a escola da Vala do Batista, gastaram com as duas escolas o
valor de R$ 142.826,78 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e
seis reais e setenta e oito centavos) de acordo com a documentação,
acredita que a reforma e a construção não passaria de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais). São destas questões que está falando para os Nobres
Colegas e o povo de Mutum ficar sabendo que mentira tem perna curta e

como diz na Sagrada Escritura o Pai da mentira é o diabo. Continuando
disse que, só a madeira da cobertura do PSF do Bairro Cantinho do Céu na
planilha ficou por R$ 33.582,68 (trinta e três mil, quinhentos e oitenta e
dois reais e sessenta e oito centavos) é um absurdo, toda a reforma no valor
de R$ 133.331,03 (cento e trinta e três mil, trezentos e trinta e hum reais e
três centavos), tudo super faturado. Disse mais, que a Farmácia Popular, os
banheiros do Parque de Exposição e outros, enfim a maioria das obras está
super faturadas, disse ainda que se acharem que está falando mentira
convidou os Vereadores para irem até as obras com acompanhamento de
engenheiro justo, honesto e neutro que ele prova para todos os Vereadores
e todo o povo de Mutum que há muitas irregularidades na administração e
para ser mais verdadeiro nos seus estudos das contas de 2015, o qual ainda
não terminou se tiver uma fiscalização o Chefe do Executivo não poderia
nem se candidatar, é só fiscalizar que verão as irregularidades da
administração. Mas a justiça tarda, mas não falta. Existem aluguéis
absurdos, que não precisava, alugueis acima do preço que vale, existem
obras inauguradas sem terminar e outras. Continuando disse que no dia que
falou da escola da Vala do Batista o Chefe do Executivo estava no
Plenário e falou sobre o cimento que eles não querem falar onde gastaram,
ele disse que gastou cimento fazendo bloquetes para a rua do Osmar
Espanhol e gastou mais de quatro mil bloquetes. É mentira qualquer
cidadão pode passar na rua que começa na encruzilhada do Supermercado
Anacleto até a antiga elétrica Oliveira se contar os bloquetes vão ver que
gastaram aproximadamente 600 bloquetes naquela rua. Até hoje estou
esperando a documentação, nada foi entregue, não tive resposta do material
que foi gasto. Encerrando disse que existem mais irregularidades que está
apurando, no tempo oportuno irá comunicar para todos ficar cientes. Após
a fala do Nobre vereador Paulo, o Vereador Nilton Marques de Lima na
condição de Líder do Governo usou a palavra e disse para o Nobre Colega
que ele já havia feito várias denúncias nesta Casa e todas mentirosas,
porque em média de oitenta por cento das denuncias já foram arquivadas
no Ministério Público. Já solicitou do Presidente Washington em sessões
anteriores que tomassem providências no sentido de que o Nobre Colega
apresentasse um relatório das mais ou menos 350 caixas que foram
solicitadas junto à Prefeitura, e não conseguiu concluir nada negativo
contra a administração. Sendo que estas caixas precisam ser retiradas da
Sala das Comissões. Continuou falando para o Nobre Colega que é muito
feio usar o microfone desta Casa para falar mentiras, denuncie no
Ministério Público. Imediatamente o Vereador Paulo Antonio retrucou as
palavras do Nobre Colega Nilton disse que o Vereador tem o dever de
fiscalizar. Convidou mais uma vez os Nobres Vereadores para irem aos
locais denunciados para conferir se ele estava falando mentira. Disse o
Vereador Nilton Marques dos onze Vereadores desta Casa, só ele havia

encontrado irregularidades na administração, enquanto ele estiver fazendo
denuncias mentirosas, não será companheiro. Continuando com a discussão
o Vereador Gezio Nunes de Oliveira no uso da palavra fez um breve relato
de do papel do Legislador. Está nesta Casa quase dezesseis anos, não
concorrerá as eleições nesta próxima legislatura, mas será o cidadão que
respeita o direito dos outros, disse para o Nobre Vereador Paulo que
respeita o trabalho dele enquanto fiscalizador, em suas palavras viu uma
promoção pessoal muito grande para ser transmitida pela rádio. As
denuncias de corrupção devem estar embasadas em lei. Perguntou por mais
de uma vez ao Nobre Vereador Paulo se ele havia feito um relatório da
denuncia e entregue ao Presidente desta Casa, para ser lido e aprovado pela
Edilidade. Porque se vir a esta Casa documentação que realmente
comprove a denuncia, será parceiro para averiguar os fatos. Continuou
dizendo que está vendo as coisas acontecendo de forma errada no plenário,
pessoas fotografando a sessão sem credenciamento. Gostaria que tivessem
respeito com esta Casa, agissem de acordo com a lei porque você Nobre
Colega, está se promovendo. Como Líder de bancada pediu que o Colega
agisse com respeito, porque jamais nesta Casa fomos omissos perante os
erros, sua forma de conduzir seu trabalho está errada. Votei a favor no
subsídio do Vereador porque acho justo, é direito adquirido, está de acordo
com a lei, não sou contra a fiscalização, mas vamos fazer as coisas de
forma correta, de acordo com o que determina a lei. Seguindo o Senhor
Presidente passou a palavra para o Vereador Marcone Rosa da Silva, o
mesmo primeiramente agradeceu a Deus a oportunidade, saudou os demais
presentes manifestando satisfação e informou que também não será
candidato na próxima legislatura, mas não mudará sua postura nesta Casa.
Retrucou a fala do Nobre Colega Nilton, quando ele disse que aqui nesta
Casa não é lugar de se fazer denúncia, estamos vendo na mídia que a
justiça tarda mais não falta, segundo orientação do Assessor Doutor Itamar,
o Legislativo pode fazer denúncia sim. Disse que tempos atrás tentou
colocar requerimento para trazer o Secretário da época, Senhor Lourico
Xavier, só tiveram três assinaturas no requerimento, tem algumas
irregularidades, o Prefeito está se promovendo com aquele boletim.
Continuou dizendo que esteve presente na inauguração da Escola do
Córrego da Areia, o Prefeito disse que a obra ficou em R$ 150.000,00
(cento e cinqüenta mil reais) e o Vereador Paulo em seus estudos disse que
a obra ficou por R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais). É parceiro do
Nobre Vereador Paulo, porque ele fez estudo e tem planilha, aqui é a Casa
de Leis, aqui jamais virá para pedir votos, encerrou sua fala se desculpando
com os ouvintes e presentes. Seguindo o Vereador Gezio Nunes, usou a
palavra como Líder de Bancada, mediante as palavras do Nobre Vereador
Marcone Rosa, disse que o próprio Vereador interessado em fiscalizar,
pode oficiar ao Secretário solicitando informações. Inclusive fui até as

pontes citadas pelo Vereador Paulo tempos atrás. Continuando, usou a
palavra o Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda disse que o
Vereador tem deveres e obrigações, cada um usa de acordo com o que é
cabível. A Lei Orgânica Municipal é a Lei Maior do município e o
Regimento Interno que rege as leis internas do Legislativo. Respeita o
Nobre Colega Vereador Paulo na sua conduta, mas precisamos respeitar as
leis desta Casa, todas as vezes que fui procurado pelo Nobre Colega, não
fui omisso. A fiscalização é saudável, mas não se pode ferir a lei maior do
município. Não é doutor na interpretação das leis, mas existe um
Regimento Interno e uma Lei Orgânica que traz normas para se formalizar
denuncias de forma correta. Convidou os Colegas a estudarem mais o
Regimento Interno e a Lei Orgânica, apesar de não terem um Juiz e
Promotor fixo na Comarca. Encerrou sua fala se desculpando com os
presentes e ouvintes da Cultura FM. Prosseguindo com a Sessão o
Presidente Tarciso Correa reapresentou o Projeto de Lei Complementar nº
10, de 03 de Maio de 2016 que “Altera a Redação do art. 31 do Código
Tributário Municipal instituído pela Lei Complementar nº 813, de 18 de
dezembro de 2013 e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal em regime de urgência, posto em discussão, não havendo nada
mais a acrescentar, colocou-o em votação única, aprovado pelos presentes
com direito ao voto. Reapresentou o Projeto de Lei nº 17, de 07 de Junho
de 2016 que “Dispõe sobre a criação do Departamento de Trânsito de
Mutum – DETRAM, da junta administrativa de recursos de infração –
JARI e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência, posto em discussão, o Vereador Marcos Pinheiro disse
que a título de esclarecimento, mencionou as benfeitorias que o referido
projeto traria para o município, também o Presidente em exercício Tarciso
Correa, frisou muito bem a importância do referido projeto de lei. Após
discussão, colocou o Projeto de Lei em votação, aprovado pelos presentes
com direito ao voto. Reapresentou o Projeto de Lei nº 22/2016, apresentado
anteriormente, com dispensa de parecer, posto em discussão, em vista de
não haver nada mais a discutir, colocou em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Deu seqüência com a leitura de um Pedido
de Providência de autoria do Vereador Marcos Roberto Pinheiro de
Lacerda, solicitando “remanejar postes da Rua Bela Vista e poste da Rua
Etelvino Mariano Machado para local adequado”, em discussão, o autor
Vereador defendeu muito bem as necessidades da referida solicitação e
ainda atende os anseios dos moradores da referida localidade na questão da
retirada dos postes que estão no meio das ruas que foram calçadas. Após
discussão, o Senhor Presidente colocou-o em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Fez-se leitura dos dois Pedidos de
Providência de autoria da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra,
solicitando “construir bueiro com manilha 060 no Córrego Cabeceira da

Sapucaia, propriedade do Senhor Juve” e “ construir bueiro com manilha
040 no Córrego Cabeceira de Imbiruçu, propriedade do Senhor Moacir,
divisa com João Batista de Souza” e “reconstruir ponte no Córrego Manoel
Cândido, distrito de Humaitá, localizada na propriedade da Senhora Rita
divisa com João Alexandre;” “construir bueiro com manilha 060 na estrada
principal Caracol a Novo Horizonte, propriedade dos Senhores Ládio,
Joaquim Paulino e Pedro Mariano”, a autora Vereadora Nelia Eterna visou
muito bem a necessidade das solicitações para as localidades citadas, e
disse que durante o recesso, refletiu muito sobre o papel do Vereador,
retornou as atividades com alegria e reencontrar os colegas, funcionários e
demais presentes. Com relação a primeira solicitação, se faz necessário, no
referido local, não tem como passar veículos devido a ma conservação da
ponte existente. Considerou ainda que tem muitos anos que os moradores
estão esperando por esta benfeitoria, com relação à segunda solicitação se
faz necessário para atender a necessidade dos moradores da localidade.
Continuando o Vereador Marcone Rosa parabenizou a Nobre Colega pelas
solicitações e necessidades das mesmas, uma vez que é conhecedor da
realidade, sugeriu que fosse substituída a manilha 040 que foi citada no
pedido por manilha 0100, também foi procurado pelos moradores, com a
mesma solicitação, sentiu-se feliz coma iniciativa da Nobre Colega. O
Vereador Marcos Pinheiro teceu elogios com a Nobre Colega mediante a
grandeza das duas solicitações. O Presidente em exercício teceu elogios
com a Nobre Colega e colocou os dois Pedidos em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Esgotado os assuntos pautados, o Vereador
Dary Piloto Coelho solicitou a palavra e teceu crítica construtiva,
primeiramente pediu a Deus para mandar chuva e disse ao Líder do
Governo para intercedesse junto ao órgão competente da administração no
sentido de desentupir os bueiros próximo ao bar do Lincoln, é um problema
que perdura há mais de doze anos. Em seguida o Líder do Governo
Vereador Nilton, disse para o Nobre Vereador Dary que levará a solicitação
junto ao órgão competente e, oportunamente agradeceu o Secretário Osmar
pelos serviços prestados na Mata Fria. Em seguida o Vereador Gezio
Nunes de Oliveira solicitou a palavra e deixou seu depoimento para os
presentes e demais ouvintes da Rádio Cultura FM, disse que não
concorrerá às eleições no próximo pleito, mas como cidadão quer ajudar os
Nobres Colegas, aqueles que serão reeleitos. É humilde, não tem uma
faculdade, mas tem a sabedoria de Deus, porque é Deus que capacita seus
escolhidos. Continuou dizendo que às vezes temos que abrir mão das coisas
em favor dos outros. Nesta Casa aprendeu muito com todos os Colegas e
funcionários, soube respeitar a cada um, não será politiqueiro e sim
apoiador do município. Se for da vontade de Deus, voltará nas próximas
legislaturas. Incentivou aos que irão se recandidatar, que sejam
transparentes respeitosos e façam uma vereança bonita. E mais uma vez

disse que, não será candidato, porque politicamente está queimado, mas
sim, porque não é o momento, respeita a todos, até porque todos são
capazes. Encerrou sua fala agradecido pela oportunidade e se colocou à
disposição, alertando a todos que tivessem cuidado com as falas, com as
redes sociais, sobretudo neste período eleitoral. Em seguida o Presidente
em exercício, agradeceu a Deus pela oportunidade, agradeceu a tolerância
dos presentes e ouvintes da rádio Cultura FM. Comunicou que a próxima
sessão será no dia 31 de agosto de 2016, horário regimental. Encerrou-se às
13.42(treze horas e quarenta e dois minutos) sob a proteção de Deus.
Chamada final, presente todos relacionados no início desta 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 dez dias do mês de agosto do ano dois
mil e dezesseis.

