ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (11ª) décima primeira Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da
(1ª) primeira Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. Aos (26) vinte e seis dias do mês de junho
do ano dois mil e treze, às 19:00 horas, 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 Washington Torres Hubner de Medeiros e por mim Clóvis Viana
Secretário. 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, Nélia Eterna de Oliveira Senra, Nilton Marques de Lima, Paulo
Antônio 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 Salmo 128,
proclamado pelo Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão. Em seguida
fez-se leitura da Ata da Sessão anterior, posta em discussão, o Vereador
Marcus Roberto Duarte Brandão solicitou acrescentar na Ata anterior que o
Senhor Tarcisio Teixeira é o fundador do Esporte Clube Mutum e o atual
Presidente é o Senhor Elton Laignier. E onde se lê que o Senhor Pedro
Soares é o fundador mais antigo do esporte. Leia-se que o Senhor Pedro
Soares foi jogador por vários anos. Também o Vereador Gezio Nunes de
Oliveira, solicitou acrescentar na Ata anterior, onde ele citou o nome de
Jarbas e Manoel do Gaide, acrescentar o nome do Nobre colega Marcus
Brandão. Em seguida a ata foi aprovada pelos presentes. Continuando,
passou-se às apresentações sem discussão dos Projetos de Lei como
seguem: Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 24/2013 que “Dispõe
sobre a doação de lotes de propriedade do município de Mutum à
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB/MG,
dando outras providências” de autoria do Executivo Municipal em regime
de urgência, encaminhado para as Comissões Permanentes. Primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 25/2013 que “Concede isenção tributária
à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB/MG,
dando outras providências” de autoria do Executivo Municipal em regime
de urgência, encaminhado para apreciação das Comissões Permanentes.
Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 26/2013 que “Cria Secretaria,
altera e cria outros cargos junto à Lei Complementar nº 684/2010, e dá

outras providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência, encaminhado às Comissões Permanentes. Após às apresentações,
e de acordo com as Normas Regimentais, se inscreveu para falar o Senhor
Tenente Marcelo Samarino de Oliveira, primeiramente saudou a todos, se
desculpou pelo atraso, motivo de muitos eventos na cidade, estão atentos a
preservação da ordem. Disse que seu objetivo de vir a esta Casa foi para se
apresentar e se colocar à disposição. Iniciou seu trabalho em Mutum em
Janeiro de 2013, oportunamente expôs as dificuldades encontradas,
alencando a necessidade de trabalharem em parceria. Fez um pequeno
relato dos homicídios ocorridos em Mutum, enfocando que a violência está
geral. O que não podemos é deixar a situação sair do controle, afirmou.
Disse ainda do homicídio ocorrido em Santa Rita, foi aprendido um
suspeito. Em conseqüência da Legislação que não são deles, a pessoa foi
solta. Continuou dizendo da grande extensão do município, das
dificuldades de se locomoverem até os locais, sendo que a Polícia Militar
não tem como melhorar sem o respaldo dos superiores. Informou a
Edilidade que na primeira quinzena de julho estarão recebendo uma
comitiva da Policia Militar para discutir vários assuntos, visando a
melhoria da Segurança Pública no município. Na ocasião todos os
Vereadores estarão recebendo um convite, é muito importante a
participação desta Casa. Em seguida o Vereador Dary Piloto Coelho
perguntou ao Senhor Tenente se já tem local definido. Respondeu que não,
porque depende da quantidade de pessoas. Em seguida o Vereador Dary
disse-o que se precisar do espaço da Câmara, tem certeza que o Presidente
Washington concederá. Em seguida Tenente Samarino agradeceu a
manifestação, e se for necessário ocupará o plenário da Câmara Municipal.
Continuando, o Vereador Marcos Pinheiro demonstrou-se solidário com a
Policia Militar e lamentou a atual situação de violência. Alencou a questão
dos postos policiais nos distritos, serem estes de grande importância.
Respondeu Tenente Samarino que reconhece a necessidade dos postos
policiais nos distritos, devido a sua extensão, mas não tem como manter a
equipe lá. Talvez nesta reunião que vamos ter seja o momento oportuno
para esta reivindicação. Roseiral e Humaitá já tiveram postos policiais. Vê
que Humaitá é um ponto estratégico. Seguindo a Vereadora Nelia Eterna
questionou o Senhor Tenente, se nesta reunião podem trazer representante
da comunidade. Respondeu que ainda não tem resposta para esta situação,
mas, talvez seja possível que a Vereadora represente toda a comunidade.

Em seguida a Vereadora Nelia, agradeceu o desempenho da polícia, o
reconhecimento da distância do distrito de Imbiruçu até a cidade e por
terem atendido a solicitação no momento certo. Colocou-se à disposição
para trabalhar em parceria. O Tenente Samarino agradeceu a todos e frisou
muito bem a importância de trabalharem em parceria também no combate
as drogas, aos crimes. Disse do trabalho que quer implantar no município, a
questão da denúncia anônima. O Vereador Marcone Rosa disse ao
Tenente Samarino que Humaitá está a disposição, e, se possível, resolver os
problemas de segurança no distrito. Em seguida o Senhor Presidente
agradeceu ao Tenente Samarino e informou aos visitantes que todo este
debate é resultado de um trabalho que estamos fazendo. Disse da
necessidade de agendar um encontro com o Secretário de Segurança
Pública. Também usou a palavra o Vereador Marcus Roberto Duarte
Brandão falou da importância da Polícia Militar na sociedade. Acredita que
este período difícil vai melhorar com um trabalho bem feito. O Senhor
Samarino agradeceu o espaço e por mais uma vez se colocou à disposição.
Prosseguindo, a palavra foi dada à Senhora Rute Pires de Souza Oliveira,
que primeiramente se apresentou, é professora da Escola Estadual
Monsenhor João Ramos de Barros, veio reivindicar desta Casa
providências no que se refere ao salário atrasado do seu marido José Pedro
de Oliveira e dos demais funcionários que não receberam referente ao mês
de dezembro de 2012. Continuou dizendo que no sábado participou da
manifestação. Os funcionários só não participaram desta manifestação
porque tinha Secretários vigiando-os. Pediu a Casa que olhem pelos
funcionários porque foram massacrados. Seu marido é funcionário efetivo
tem direito a férias prêmio. Desde janeiro ela vem manifestando através de
sua página no faacboock. Disse aos Vereadores que eles são os
representantes do povo, não concorda que a gestão atual não seja
responsável em pagar o salário atrasado. Seu protesto não é partidário, se
não tem dinheiro para pagar os funcionários porque estão criando
Secretarias e Subsecretarias. Resolvam este problema primeiro, depois cria
estes cargos. Continuou solicitando, que se os vereadores tiverem poder
para ajudá-los que faça, porque ela não agüenta mais ver injustiça. Não
quer saber quem fez ou deixou de fazer, quer apenas que resolva a situação.
Quis saber também porque os funcionários não estão tendo mais carro para
levá-los até o SETOP, se antes tinham. Seguindo, o Vereador Marcus
Brandão, agradeceu a presença da professora Rute, é conhecedor de sua

índole, fica triste com a situação. Sugeriu que os funcionários recorram ao
Sindicato. E a partir daí, o Sindicato irá procurar o Gestor e tomar as
medidas cabíveis. O que nós Vereadores podemos fazer é pautar pela
legalidade. E com relação a criação das Secretarias, a Gestão atual tem
adequações a fazer. O Governo Federal, cria os projetos e transfere para os
municípios a responsabilidade. Como Vereador se prontificou em ajudálos. Como Líder do Governo intercederá junto ao Executivo Municipal
para ver o que pode ser feito. Com relação ao transporte, temos de ver
como era e o que deve fazer. Não somos Gestor, mas podemos verificar os
meios que pode ser feito. Seguindo o Vereador Marcos Pinheiro,
manifestou seu apoio aos funcionários que não receberam seus salários,
está disposto a assinar também no ofício. A Vereadora Nelia manifestou
seu apoio, acredita que este problema será solucionado. Parabenizou a
senhora Rute pela manifestação em favor de seu esposo, já conversou com
o Prefeito sobre a situação, voltará a falar. Em seguida o Senhor Presidente
em nome da Casa se colocou à disposição, sensível à situação. O Prefeito
tem apenas 60 dias de governo, com certeza ele tomará as providências
necessárias. Deu seqüência à pauta com a reapresentação do Projeto de
Emenda da Lei Orgânica Municipal nº 1/2013 que “Acrescenta um § 7º no
art. 42 da Lei Orgânica Municipal” de autoria do Vereador Marcone Rosa
da Silva e demais Vereadores. Após a reapresentação, o Senhor Presidente
informou que de acordo com o artigo 44, inciso I, § 4º da Lei Orgânica
Municipal a presente matéria precisa de dois terços para aprovação em dois
turnos. Em seguida colocou-a em discussão, o vereador autor Marcone
Rosa da Silva, solicitou cinco minutos para discutir com os demais colegas,
a solicitação foi aceita. De volta à sala das Sessões, o Senhor Presidente
informou aos presentes que a matéria trata-se das Sessões Itinerantes. Com
a palavra o Vereador Marcone Rosa, informou que às Sessões as (19)
dezenove horas, foi para atender a comunidade. E, com relação a Itinerante
ele foi procurado por pessoas das comunidades no intuito de levar as
Sessões da Câmara até as comunidades. Em seguida o Vereador Marcos
Roberto Pinheiro manifestou seu apoio. Após discussão, o Senhor
Presidente colocou o Projeto de Emenda da Lei Orgânica Municipal nº
1/2013 em votação votaram contra os Vereadores: Paulo Antonio Alves,
Clóvis Viana, Tarciso Correa de Oliveira e Nilton Marques de Lima, o
Presidente Washington não votou porque não deu empate, e os demais
Vereadores Votaram pela aprovação. De acordo com as Normas

Regimentais era necessário para aprovação da presente matéria oito votos
favoráveis. Não obtendo o resultado, ficou Rejeitado. Continuando,
apresentou-se o Pedido de Providência de autoria do Vereador Marcone
Rosa da Silva, solicitando “restaurar o calçamento do morro localizado na
estrada principal Mutum/Roseiral, próximo à propriedade do Senhor Nadil
Toledo”, o autor Vereador Marcone, frisou muito bem a importância de
restaurar o calçamento deste morrão que dá acesso a Roseiral, Humaitá e
Imbiruçu até mesmo São Jorge/ES. Passa por ele com muita freqüência ,
fica triste e com vergonha com a situação em que encontra, danificando os
carros. Considerou ainda que esta estrada é a principal e muito
movimentada. Oportunamente solicitou do Líder do Governo dar ciência
da situação para o Senhor Prefeito, considerando que não é obra cara. O
Vereador Marcos Pinheiro externou seu apoio com o Nobre Colega, não
apenas para o morrão, mas para todos os locais da estrada de acesso a
Mutum Imbiruçu. Tem certeza que o Prefeito se sensibilizará com a
situação. O Vereador Marcus Brandão, Lider do Governo disse que
desconhecia a realidade do morrão, comunicará o Prefeito a situação.
Seguindo, a Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra disse que
reivindicou ao Prefeito João Batista melhoria em vários pontos das
estradas, ele disse que assim que passar a Exposição tomará providências.
Em seguida o Vereador Marcone retomou a palavra, conforme falou em
Sessão anterior agradeceu a providência tomada com o quebra-mola de
Humaitá. Não havendo nada mais a discutir, colocou o pedido de
providência em votação, aprovado pelos presentes. Continuando, fez-se
leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Tarciso Correa de
Oliveira, solicitando “Fazer uma pista iniciando na Avenida dos Pioneiros,
paralela à rua Zeca Pereira, sentido Praça Astrogildo Augusto Soares
“Praça da Saúde” até o início da Avenida João Teixeira, com 3 metros de
largura, exclusiva para pedestres”, o autor Tarciso disse que esta
solicitação é anseio antigo dos moradores desta localidade que percebem a
necessidade deste espaço para os pedestres. Estamos aproximando a
Exposição, sabe o quanto é necessário, já expôs a situação, para o Prefeito,
espera que ele resolva o quanto antes. O Vereador Marcos Pinheiro
parabenizou o colega pela feliz iniciativa, já fez pedido até a Vila Fenix,
este complementará. Após discussão, colocou o Pedido em votação,
aprovado pelos presentes. Leu o Pedido de Providência de autoria do
Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda solicitando, “substituir por

manilhas 0100 ou reformar a ponte localizada no Córrego do Inhame,
próximo à Turmalina”, o autor Vereador Marcos Pinheiro explicou
detalhadamente a necessidade de melhorias nesta localidade, com certeza,
tem colegas que conhece o local e não medirão esforços para a aprovação
deste pedido. Oportunamente explicou que a melhoria na ponte de acesso a
Roseiral, perto do Sebastião Costa ficou ótima. Seguindo com a discussão,
o Vereador Marcus Brandão disse que conhece o local, realmente se faz
necessário. O Vereador Dary Piloto disse que conhece este local, já foram
feitas duas pontes atendendo em atenção a sua solicitação, ficaram boas. A
ponte solicitada é pequena, mas de grande necessidade. Colocou-se o
pedido em votação, aprovado por unanimidade. De acordo com as
exigências do artigo 28 do Regimento Interno da Câmara Municipal,
assumiu os trabalhos o Vice-Presidente, Vereador Gezio Nunes de Oliveira
que apresentou o Pedido de Providência de autoria do Vereador
Washington Torres Hubner de Medeiros, solicitando “Construir bueiro na
estrada que liga a Comunidade Nossa Senhora das Graças à Comunidade
Santa Terezinha, via Córrego dos Moreira”, o autor Vereador Washington
frisou a necessidade da execução deste pedido, alguns colegas conhecem
esta localidade. Algum tempo atrás esta estrada era inutilizada, mas devido
a demanda se faz necessário ativá-la para facilitar o acesso a vários locais.
A Vereadora Nelia parabenizou o autor, porque de fato se faz necessário.
Em seguida o Vereador Dary Piloto Coelho disse que conhece muito bem o
local, de fato se faz necessário. Demonstrou sua indignação porque a
Maquina esteve neste setor, vários locais ficaram sem patrolar, Estamos
sendo cobrados por isso. O Presidente Washington disse que ficou sabendo
também ficou indignado, procurou o Prefeito e o Secretario de Obras,
reclamou, a máquina voltou e fez vários locais. Talvez o Nobre Colega não
foi informado deste fato. O Vereador Dary, disse que ficou mais indignado
ainda porque ele procurou o Prefeito e Secretário e não foi avisado que
havia feito. Em seguida o Vereador Tarciso Correa, confirmou que por
onde ele passou com o Nobre Colega Vereador Washington à estrada ficou
muito boa. A Vereadora Nelia Eterna, disse ao Nobre Colega Vereador
Dary Piloto, o que aconteceu com você, também aconteceu comigo , em
Imbiruçu. Ela Procurou O Prefeito João Batista, ele disse que ia patrolar as
estradas por onde transitam o transporte Escolar, também a maquina veio
embora sem fazer. Parece que em Humaitá também aconteceu a mesma
coisa. Reclamou a dificuldade de encontrar o Secretário de Obras.

Continuou dizendo que está muito difícil cada um está falando uma coisa e
não está satisfeita com as estradas. Oportunamente parabenizou o Nobre
Colega porque conseguiu voltar a máquina, ela não conseguiu. Com a
palavra o Vereador Marcos Pinheiro, parabenizou a iniciativa do autor, tem
conhecimento da extensão do município, conhece as dificuldades, espera
que o Prefeito faça também a Zona Cafeeira. Por mais uma vez o Vereador
Tarciso, disse que o desejo do Prefeito é fazer o trajeto que passa os ônibus
escolares, mas, a situação é muito difícil, estão trabalhando com máquina
emprestada e outros. O Vereador Marcus Brandão, reafirmou que de fato, a
situação está muito difícil, mas também é preciso que o Vereador seja
ouvido, porque a comunidade cobra dele. Talvez, com a festa da exposição,
desconcentre um pouco as máquinas. Em seguida a Vereadora Nelia Eterna
expôs as dificuldades para os alunos. O Vereador Dary Piloto disse ainda
que as maquinas foram até Santa Luzia, mas não foi até em cima, porque a
estrada está péssima. Tem Centenário, Piúma e outros. Está priorizando a
Zona Cafeeira. Seguindo o Vereador Marcone Rosa parabenizou o autor
pelo pedido e também pelo privilégio de acompanhar as máquinas, porque
na minha região nem eu e a Colega Nelia não tivemos este privilégio. O
Vereador Gezio disse que conhece o local solicitado, parabenizou o autor
pela iniciativa. É Vereador de quatro mandatos, sabemos o quanto é difícil
conseguir as coisas. Foi patroleiro durante 16 anos. Conserta a maquina e
de repente ela atrapalha. Tem certeza que o Prefeito João Batista não agiu
de má fé, ele passou por esta Casa em três mandatos, conhece a realidade
do município e dos Vereadores. Temos de nos assentar com ele e ver o que
pode ser feito. Reconhece o esforço do Prefeito. Tem certeza que esta Casa
vai apoiá-lo. Após longa discussão, colocou o Pedido em votação,
aprovado por unanimidade. Em seguida fez-se leitura do Pedido de
Providência de autoria do Vereador Nilton Marques de Lima e co-autor
Vereador Dary Piloto Coelho solicitando “realizar operação “tapa buraco”
nas ruas e praça que possuem pavimentação asfaltica na vila do Distrito de
Centenário: - rua Manoel Mendes: - Praça Mario Laignier e rua Joaquim
Valentim de Andrade.” O autor Vereador Nilton no uso da palavra,
defendeu muito bem sua solicitação, com o tempo o asfalto foi acabando,
ficando na terra. Para esta melhoria também contou com o apoio dos
colegas. O Co-autor Vereador Dary Piloto, disse que este asfalto foi feito
na Gestão do Totim, daí pra cá não foi feito mais nenhum reparo. Com o
tempo foram abrindo os buracos. Este Tapa Buraco não é dispendioso e

ajuda. Pediu ao Líder do Governo que interceda junto ao Executivo
Municipal. Também os Colegas Vereadores Marcos Pinheiro e Marcus
Brandão externaram o apoio aos Nobres Colegas pela iniciativa, espera que
o atual Gestor faça não só estes reparos nas ruas como em todos os locais
críticos na estrada de Mutum a Centenário, pois Centenário merece o
melhor. Após discussão, colocou o Pedido em votação, aprovado por
unanimidade. Dando seqüência à Pauta, o Senhor Presidente, apresentou a
Moção de Pêsames nº 8/2013 de autoria do Vereador Nilton Marques de
Lima e demais vereadores co-autores, em solidariedade com o Nobre
Colega Vereador Gezio Nunes e demais familiares, pelo falecimento de sua
esposa Maria José Monteiro de Oliveira, ocorrido no dia 24 de maio de
2013. Embasado no art. 191 do Regimento Interno o Senhor Presidente
solicitou ao Vereador Gezio que se retirasse do Plenário para a apreciação
da presente Moção. O autor Vereador Nilton, com muito pesar manifestou
solidário a dor do Nobre Colega e dos familiares, externou o seu apoio
enfocando a pessoa desta grande mulher, que partiu para a eternidade. O
Vereador co-autor, Dary Piloto Coelho também externou seu
reconhecimento com o Nobre Colega e solicitou um minuto de silêncio em
prol do descanso eterno de Maria José. Os demais Colegas manifestaram
reconhecimento e solidariedade, como disseram os Vereadores Marcos
Pinheiro, Marcus Brandão e o Presidente Washington o Nobre Colega
Gezio sempre teve ao seu lado uma grande mulher, onde puderam construir
sua história. Com a partida dela, ficou o Espírito Santo para os consolar.
Após discussão, colocou-a em votação, aprovada por todos. Esgotado os
assuntos pautados, o Senhor Presidente de acordo com o artigo 27 do
Regimento Interno, formou a Comissão de Representação, para atuar no
recesso de julho. Formada pelos Vereadores: Washington Torres Hubner de
Medeiros, Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, Clóvis Viana, Paulo
Antonio Alves e Marcus Roberto Duarte Brandão, quem for viajar deixar
informação na Secretaria da Câmara Municipal, para qualquer
eventualidade. Em seguida o Vereador Gezio Nunes de Oliveira
sensibilizado agradeceu o apoio desta Casa e de cada um, Vereador e
funcionário que não mediram esforços em ser solidário com ele e sua
família, neste momento de dor, pelo falecimento de sua esposa. Tem sido
muito difícil, mas tem buscado em Deus forças para dar seqüência a sua
caminhada. Sua casa estará sempre de portas abertas para todos. Retomou a
pauta o Senhor Presidente, informou que a próxima sessão será no dia 14

de agosto, horário regimental. Encerrou-se às 22:15(vinte e duas horas e
quinze minutos) sob a proteção de Deus, chamada final, presente todos
relacionados no início desta sessão. E eu _____________, 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 seis dias do mês de junho do ano dois mil e treze.

