ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (13ª) décima Terceira Sessão Ordinária do (2º) segundo período da
(2ª) segunda Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. Aos (10) dez dias do mês de setembro do
ano dois mil e quatorze, às 12h 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 ado’c do
Vereador Gezio Nunes de Oliveira e por mim Marcus Roberto Duarte
Brandão, Secretário ado’c. Pelo Livro de Presenças verificou o
comparecimento dos vereadores: Clóvis Viana, Dary Piloto Coelho,
Marcone Rosa da Silva, Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, Nelia Eterna
de Oliveira Senra, Nilton Marques de Lima, Paulo Antonio Alves e Tarciso
Correa de Oliveira. Não compareceu o Vereador Presidente Washington
Torres Hubner de Medeiros que teve sua ausência justificada pelo
Presidente GezioNunes de Oliveira. Tendo em vista a ausência deste, a
mesa diretora ficou composta da seguinte forma: Presidente Vereador
Gezio Nunes de Oliveira, Vice-Presidente: Vereador Clóvis Viana e
Secretário: Marcus Roberto Duarte Brandão. 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 Bíblica, Evangelho de
Mateus, capítulo oito, versículo vinte e sete a vinte e nove, proclamado
pelo Vereador Marcone Rosa da Silva. Leu em seguida a ata da Sessão
anterior, posta em discussão, tendo em vista não haver nada mais a discutir
colocou-a em votação, aprovada por unanimidade. Após a aprovação da ata
o Senhor Presidente pediu que haja prudência nas discussões, uma vez que
as atas estão ficando extensas. Em seguida ele desejou boas vindas aos
presentes que se encontravam no Plenário e saudou aos ouvintes da Radio
Cultura FM, passou-se as apresentações sem discussões dos projetos
apresentados, como seguem: Primeira apresentação do Projeto de Lei nº
32/2014 que “Abre crédito Suplementar ao Orçamento do corrente
exercício, aprovado pela Lei Municipal nº 788/2013, e dá outras
providências” de autoria da Mesa Diretora encaminhado para análise das
Comissões. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 33/2014 que “Altera
a ementa e acrescenta o inciso XI no artigo 1º da Lei nº 833/2014 e dá
outras providências” de autoria do Vereador Tarciso Correa de Oliveira e
demais Vereadores co-autores, encaminhado para análise das Comissões. E
por fim apresentou o Projeto de Resolução nº 3/2014 que “Dispõe sobre a

previsão Orçamentária da Câmara Municipal de Mutum, Estado de Minas
Gerais, para o exercício de 2015” de autoria da Mesa Diretora,
encaminhado para análise da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada
de Contas. Seguindo com a Pauta usou a Tribuna de acordo com as Normas
regimentais o Vereador Paulo Antonio Alves. Antes de iniciar sua fala o
Senhor Presidente embasado no artigo 134 do Regimento Interno, informou
ao Nobre Vereador que seu tempo regimental é dez minutos, para expor o
assunto. Com a palavra o Vereador Paulo Antonio Alves informou que é a
terceira vez que vem a esta Tribuna para dividir com os Vereadores
assuntos que vem preocupando-o, não apenas a ele, mas grande parte da
população de Mutum. É preciso rever situações que vem incomodando não
apenas em Mutum, mas, em nível de Brasil, para comprovar é só abrir os
jornais e ouvir os noticiários para ver coisas absurdas que nunca deveriam
estar acontecendo. Nesta Sessão gostaria de tratar basicamente sobre a
história de dois caminhões e duas patrols. Oportunamente agradeceu os
Vereadores Gezio Nunes, Dary Piloto e Marcos Pinheiro por terem
atendido o convite e irem até a Ponte do Prentecces, e após medirem os
pranchões ali usados, confirmaram que seu relatório estava correto.
Dispensaram passar por Vala do Batista, porque realmente não existe a
referida ponte. Também a ponte do Haroldo Conde e do Jonathan em Barra
Longa está de acordo com seu relatório. Continuou dizendo que esteve
juntamente com o Vereador Washington visitando a ponte do Edson
Cardoso, ficou comprovado o seu relatório, também sua medição na ponte
da Vila estava correta. E realmente a ponte do Mutunzinho não existe.
Também foi com o Vereador Marcos Brandão em Santa Efigênia ficou
comprovada a inexistência do poste. O mesmo se deu com a ponte do
Pãozinho, a ponte de acesso à Santa Rita no Henrique Baldino. Continuou
informando que os Vereadores Nelia e Marcone disseram que nem
precisavam ir no Córrego do Mutunzinho no distrito de Humaitá, porque lá
não existe tal ponte. Também os Vereadores Tarciso e Clóvis disseram que
não iriam aos locais sugeridos. E com o Vereador Nilton não conseguiu
agendar uma data. Como o Vereador Dary Piloto foi, entende que não é
mais necessário. Agradeceu aos Vereadores que aceitaram o convite
esperando que no tocante às denuncias feitas não apenas nesta tribuna
como no Ministério Público, se faça realmente justiça. É ciente de que está
exercendo o seu papel e com o relato desta sessão encerrará a primeira fase
de suas investigações. Já detectou irregularidade em outros setores, mas

ainda tem de concluir seu trabalho, para quando apresentá-lo que seja com
segurança e seriedade, munido de provas. Descrevendo, falou que o
Caminhão 1113 – Azul – “Pé na Jaca” investigando as notas fiscais e nota
de serviço pode ver a situação do caminhão 1113, azul, placa BMM-3883,
conhecido como Pé na Jaca. Este caminhão tombou no dia 22 de janeiro
deste ano encontra-se parado no SETOP, sem condições de trabalhar, no
entanto encontrou três notas de abastecimento para ele e a soma dessa
despesa no valor de R$ 1.674,20 a seu ver é injustificável por se tratar de
um caminhão parado. Caminhão Pipa Vermelho placa HMM-5952 é ainda
pior. Segundo informações foi tirado o tanque desse caminhão no dia 22 de
maio de 2013. Trabalhou durante um mês com tanque emprestado pela
Porto Alegre. A partir daí este Caminhão foi para a Oficina do Neneco,
onde se encontra até a presente data. No entanto disse que existem (18)
dezoito notas entre abastecimento, peças e serviços que somadas dão um
total de R$ 5.355,90 em 21 horas de serviço, R$ 8.053,63 de peças e R$
6.284,31 para pagar 2.682 litros de óleo. Tudo isso num caminhão parado.
Disse ainda que detectou no total das referidas notas uma no valor de R$
5.216,33, referente a peças de reforma. Seguindo falou da Patrol Dresser
PMM-8309, segundo informações trabalhou muito pouco durante o ano
passado e neste ano ela não trabalhou nos cinco primeiros meses, voltando
às atividades no dia vinte e cinco de junho. Mas na contabilidade da
prefeitura existem notas de abastecimento como se estivesse trabalhando
antes do dia vinte e cinco de junho, perfazendo um total de R$ 8.205,44.
Seguindo falou da Patrol Fiatallis, apesar de já ter entregado todas as
denuncias formalizadas em plenário ao Promotor de Justiça, que considera
pouco diante do que será exposto sobre a Patrol Fiatallis – PMM-8311 são
(35) notas, referentes a um período em que a patrol esteve parada no
SETOP, somando um total de R$ 1.375,00 em lubrificantes, R$ 2.231,00
de mão de obra, 8.255 litros de óleo diesel no valor de R$ 19.510,53, dando
um montante e R$ 39.536,12 de peças, num total geral de R$ 62.652,65
com a referida patrol que não trabalhou durante todo o ano de 2013 e nem
nestes oito meses de 2014, ressalvou que verificou junto a contabilidade
apenas os empenhos e notas de junho de 2013. Encerrou sua fala
agradecido pelas três vezes que usou a tribuna está na expectativa do
desdobramento de tudo, uma vez que está sendo investigado pelo
Ministério Público. Após explanação o Vereador Marcos Roberto Pinheiro
saudou os presente e ouvintes da Cultura FM, reiterou as palavras do Nobre

Colega Paulo, e, este não está sozinho e a partir desta data, que as obras
sejam executadas mas também serão fiscalizadas, a situação é preocupante
é preciso ter respeito. Mencionou a questão da ponte quebrada no Córrego
da Santa Rita que dá acesso ao Córrego do Ciriquite, convidou a todos para
fiscalizarem. O Vereador Marcone Rosa da Silva, primeiramente
cumprimentou os presentes e ouvintes da Cultura FM, também externou
seu apoio com o Nobre Colega Vereador Paulo, solicitou atenção especial
pelo desvio na Petrobras que aconteceu a nível nacional. Se for necessário
formar CPI para averiguar os fatos. Seguindo a Vereadora Nelia Eterna de
Oliveira Senra, disse que é valioso fiscalizar. Mediante o que foi
apresentado nas sessões anteriores pelo Vereador Paulo, ela conversou com
o Secretário de Obras Senhor Lourico Xavier e este justificou as
construções. Disse que foi até o Córrego do Mutunzinho realmente não tem
ponte. Informou que o Secretário Lourico disse que a ponte foi empenhada,
mas houve uma emergência onde precisou usar o material. Outro erro
aconteceu com a ponte da Vala do Batista, não é Vala do Batista e sim Vala
do Batata. O Vereador Paulo disse que na Vala do Batata também não tem
ponte. Em seguida a Vereadora Nelia disse que na documentação não viu
nenhuma nota fiscal acompanhando a denúncia, que comprove o que o
Vereador Paulo disse. Quando se faz uma denúncia esta deve estar munida
de documentação que comprove, devemos ter cautela. Diante os fatos se
mostrou preocupada com esta Casa. Em seguida o Vereador Paulo
respondeu a Vereadora Nelia que as Notas estão com seu advogado que é
de Belo Horizonte, irá trazer. Seguindo o Vereador Dary Piloto Coelho
disse que foi na Vala do Batista, Cabeceira da Lajinha, Barra Longa, de
fato a metragem da ponte não bate. Seria importante que o Secretário de
Obras viesse à esta Casa para explicar o que está acontecendo. Seguindo o
Vereador Tarciso Correa de Oliveira também disse com relação a ponte do
Mutunzinho, colocaram fogo na ponte no Córrego da Cangaia que liga o
Córrego do Vermelho próximo ao Marzim Serrano, o material que seria
usado na ponte do Mutunzinho foi usado nesta ponte para uma emergência.
O Empenho da Vala do Batista, trata-se de um erro de digitação, é Vala do
Batata. Esclareceu também quando faz a licitação da madeira é para a peça
inteira, a diferença dos pranchões que faltam foram usado nas pequenas
pontes e passa boi, como seguem: uma ponte de 05 metros que foi
reformada depois da fazenda do Carlim do Danilão com divisa na Prata; 01
passa boi na serra da Taquara com Himalaia, 01 passa boi perto do Zeca

Serafim para Centenário, 01 passa boi perto do Chiquim Carola(Santa
Eliza); 01 passa boi na cabeceira da Lajinha; 01 passa boi na serra da Mata
Fria; 01 passa boi na Piúna; 01 passa boi no Coador para Roseiral; 01 passa
boi perto do Vilcin do Laurito Dutra; 01 passa boi na propriedade do
Marlucio do Zé Ramos; 02 passa boi na propriedade do João Obedio- Boa
Esperança. Seguindo com a Sessão o Vereador Marcus Roberto Duarte
Brandão disse, quando o Nobre Colega Vereador Paulo solicitou que
averiguasse as questões, foi relatado a justificativa do Secretário de obras
Lourico, o Nobre Colega está no seu direito fiscalizar, cada um tem sua
forma de agir. Já está nas mãos do Ministério Público, este ira averiguar as
questões, temos de agir naturalmente. A Câmara está fazendo a sua parte,
também os Vereadores estão, devemos continuar com nossa investigação.
O Secretário nos explicou, ele responderá por aquilo que está sendo
investigado. Não podemos ser injustos, deve-se prevalecer a justiça. O
Nobre Colega Paulo, religioso que é, deve estar sendo justo nos seus atos.
É a justiça humana que rege esta Casa, a lei deve prevalecer. Esteve no
local averiguando, questionou o Secretário Lourico este prestou
esclarecimentos. Em seguida O Senhor Presidente, Vereador Gezio
solicitou dos Colegas que estudássem mais o Regimento Interno,
juntamente com a denúncia deve ser apresentado Requerimento e este
deverá ser aprovado por esta Casa. Somente depois deste processo a
Câmara tomara as providências cabíveis. Gostaria que ao legislar
usássemos o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal, para não
cairmos no erro. Não somos omissos ao erro de ninguém, todos somos
responsáveis pelos atos desta Casa. Parabenizou o Vereador Paulo, mas
devemos proceder de acordo com o artigo 40 da Lei Orgânica Municipal.
Continuando com a pauta, a Vereadora Nelia Eterna de Oliveira disse que
não se faz denúncia na Tribuna e sim por meio de Requerimento aprovado
em Plenário. Também o Vereador Presidente em exercício, Gezio Nunes
de Oliveira breviou comentário, informando que a denúncia é feita por
meio de Requerimento aprovado em Plenário. Considerou que é uma
pessoa humilde, Vereador de quatro mandatos, dos quais foi Presidente
desta Casa por quatro anos, como representante do povo temos que
fiscalizar, mas tenho o direito de ver nesta administração muitas
conquistas. Os Secretários da Cidade e de Obras são pessoas
comprometidas com o município. Seguindo o Vereador Marcone Rosa da
Silva solicitou da Presidência desta Casa oficiar o Secretário de Obras

Senhor Lourico Xavier para prestar esclarecimentos. Sobre os atos
favoráveis e para aqueles que não são também. Em seguida a Vereadora
Nelia Eterna de Oliveira Senra disse que tem vinte e hum bueiros
reformados, que gastaram madeira, maquinas, há muita coisa para ser feito,
mas tem muita coisa pronta, as estradas estão ótimas. Expôs o fato
acontecido com uma ponte no Córrego do Caracol, agradeceu ao Gestor do
município e esta Casa pela aprovação dos projetos e proposições. Em breve
teremos o bueiro do Córrego da Areia, os tubulões já chegaram. Convidou
os Colegas para acompanhar esta obra, considerou ainda que não tivemos
as estradas interditadas. Com a palavra o Vereador Marcos Pinheiro disse
que tem inúmeros pedidos agendados, a população do Córrego Beira Rio
clama pela ponte da Berica e ponte de Santa Rita. Seus pedidos não foram
atendidos, que este material que está sendo tão bem usado, sejam usado
também nestas pontes. O Executivo está lá para executar, não é polícia que
executa. O Vereador Tarciso disse que é preciso construir as pontes, mas é
preciso ter verba para isto. A ponte da Berica e a Ponte Santa Rita são
pontes que precisam ser feitas com urgência, mas são pontes caras,
precisam ter verba. Considerou que já estão sendo providenciadas as vigas
para as referidas pontes. Em seguida o Vereador Marcos Pinheiro informou
que o morador da região senhor Wagmar Coelho, franqueou todo o
material mas, o Executivo recusou. Em seguida o Vereador Nilton disse
que o Prefeito não é mágico, sem recursos não tem como executar a
construção da ponte. Centenário também tem duas pontes para ser
construída, existe um processo para ser feito, falta um pedaçinho de
madeira estão denunciando. Não é só a ponte da Berica, tem outras pontes
para ser construídas também. Seguindo com a pauta, o Vereador Marcus
Brandão disse que gostou da fala do Nobre Colega Marcos Pinheiro
quando disse que não é a polícia que faz a ponte. Devemos exercer nossa
função, a ponte da Berica deverá ser feita com urgência devido a sua
necessidade, atearam fogo sobre ela, como o Nobre Colega Tarciso disse,
as vigas já estão sendo providenciadas, também fez referência às falas do
Nobre Colega Nilton, as prefeituras estão passando por um período difícil
com o estado. Seguindo com a pauta passou-se às discussões e votações das
proposições como seguem. De acordo com o artigo 28 do Regimento
Interno o Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão apresentou o Pedido
de providência de autoria do Vereador Gezio Nunes de Oliveira e co-autor
Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra solicitando “iluminação para as

ruas do Loteamento Jardim da Ponte que ainda não possuem e aumentar a
carga para a distribuição”, o autor Vereador Gezio Nunes de Oliveira muito
bem se expressou dizendo que trata do anseio da comunidade, uma vez que
está sendo cogitado uma padaria para atender os moradores do bairro, a
mesma precisa de carga de energia maior, também há outras demandas. Em
seguida a Vereadora Nelia disse que é parceira da solicitação por ser
conhecedora da realidade da referida localidade, agradeceu o autor pela
parceria. Seguindo com discussão o Vereador Dary Piloto Coelho se
expressou em favor da referida solicitação e disse, com a nova lei para
entrar em vigor, espera que o Prefeito tome as providências cabíveis.
Parabenizou os autores pela feliz iniciativa, neste bairro tem sua
participação, enquanto Legislador, por sinal é um bairro muito bom.
Oportunamente convidou os colegas para investir junto aos Deputados e
conseguir verbas para calçamentos. O Vereador Marcos Pinheiro disse ser
conhecedor da necessidade residencial e comercial deste bairro, também foi
procurado pelo morador senhor Evaldo, este disse que gostaria de colocar
uma oficina, foi impossibilitado por falta de energia adequada, parabenizou
os autores pela iniciativa. O Vereador Marcus Brandão concluiu que o
Bairro está localizado na entrada da cidade, merecem as benfeitorias,
administração é assim, hoje iluminação, amanhã calçamento. Colocou o
pedido em votação, aprovado por todos com direito ao voto. Seguindo o
Senhor Presidente retomou a pauta agradeceu o apoio dos colegas e,
conforme constou na pauta o Pedido de Providência de autoria do Vereador
Marcone Rosa da Silva, foi retirado a pedido do autor. Fez-se leitura do
Pedido de Providência de autoria do Vereador Marcus Roberto Duarte
Brandão solicitando “Cobertura de telefonia móvel da operadora OI para o
município de Mutum”, o autor vereador Marcus Brandão, disse que temos
cobertura das operadoras Vivo, Claro, Tim na cidade. A Oi também tem
grandes opções de promoções, com certeza beneficiará a população,
considerando que estamos atendendo solicitações de pessoas que nos
procuraram e gostaríamos que a mesma fosse estendida na zona rural
também. A operadora da Oi, tanto na telefonia fixa ou na móvel vem
atendendo muito bem a expectativa espera que o Executivo invista nesta
questão. Em seguida o Vereador Marcos Pinheiro, Nelia Eterna, Nilton
Marques e Dary Piloto reiteraram apreço com o Nobre Colega, pois a
concorrência é muito boa, trata-se de uma boa operadora. Posto em
votação, aprovado por todos com direito ao voto. Seguindo com a pauta

passou-se a leitura da Moção de Aplausos nº 11/2014 de autoria da
Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra e demais Vereadores co-autores,
consignando votos de Aplausos com a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e desenvolvimento Sustentável pelos trabalhos desenvolvidos em
parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica que se realizou no dia 10 de
agosto de 2014 na Praça Raul Soares a observação do Perigeu Lunar e
Visita Técnica na Pedra Invejada. Posto em discussão, a autora Vereadora
Nelia manifestou sua satisfação pela apresentação da referida Moção e pelo
reconhecimento ao brilhante desempenho da referida Secretaria na pessoa
de seu Secretário Genilson Tadeu, também externou seu abraço ao
Secretário da Cultura senhor Cesar Tomé pela visita técnica à Pedra Santa.
Os Vereadores Marcos Pinheiro, Marcus Brandão, Tarciso Correa, Gezio
Nunes parabenizaram a autora pela feliz iniciativa, agradeceram o espaço
para assinarem louvando a iniciativa no sentido da investidura em prol do
Meio ambiente, mas também ressaltaram a importância de investir em
favor da Fauna e a Flora. Não havendo nada mais a discutir colocou a
Moção em votação, aprovada por todos com direito ao voto. Apresentou a
Moção de Aplausos nº 12/2014 de autoria do Vereador Marcus Roberto
Duarte Brandão e demais vereadores co-autores, consignando votos de
Aplausos com as Secretarias Municipais da Cultura, Agricultura e
Educação pelas comemorações do aniversário da cidade que aconteceu
entre os dias quatro a sete de setembro do corrente ano. O autor Vereador
Marcus Brandão primeiramente agradeceu ao Secretário Cezar Tomé pela
brilhante atuação, enalteceu também as Secretaria da Agricultura e
Educação na pessoa de seus Secretários: Sandra Guter e Timóteo Medeiros
e conseqüentemente a parceria da Administração. A festa ficou linda,
pudemos apreciar o resgate de nossa história, foi uma festa sem exageros
do mais alto estipe. Em seguida o Vereador Dary Piloto parabenizou o
Senhor Secretário Genilson Tadeu, pelo brilhante trabalho realizado. E ao
Secretário Cesar Tomé, foi uma festa linda em que percebemos o resgate de
nossa cultura. No dia 7 de setembro o show foi excelente, os artistas foram
ótimos, o povo aplaudiu, em nome deste povo agradeceu ao Secretário.
Também a Vereadora Nelia reconheceu a brilhante iniciativa em resgatar
nossa cultura. Externou seu apreço e reconhecimento com todos que
colaboraram para que o evento fluísse. Continuando, o Vereador Tarciso
Correa manifestou seu apreço com Secretários, louvou a iniciativa da
Secretaria da Cultura que promoveu o evento com seu próprio recurso. O

Vereador Marcos Pinheiro parabenizou o Secretário Cezar Tomé pelo
resgate a cultura. O Vereador Gezio Nunes de Oliveira, também externou
seu reconhecimento e apoio com o Secretário Cezar Tomé juntamente com
toda a equipe envolvida, pela realização do evento e resgate à nossa
cultura. Após discussão colocou a Moção em votação, aprovada por todos
com direito ao voto. Em seguida o Vereador Marcos Pinheiro disse que
recebeu duas cartinhas dos alunos Daniel e João Vitor da Escola Estadual
de Roseiral, onde foram solicitadas obras para a referida localidade,
calçamento do morro do cemitério e coleta do lixo. Disse ainda que
estamos aqui para representar todos do município e que, está junto com o
Vereador Paulo, fiscalizando e apoiando-o, porque está exercendo sua
função. O Vereador Marcus Brandão informou que também recebeu uma
cartinha reivindicando melhorias. A Vereadora Nelia Eterna, também
recebeu carta almejando melhorias. Disse que irá na escola, para conversar
com as crianças. O Vereador Dary Piloto informou que recebeu cartinha do
aluno Samuel, reivindicando calçamento e destacamento policial. O
Vereador Gezio também recebeu duas cartinhas, com certeza irá até a casa.
Das crianças. Foi informado também para esta Casa sobre a reclamação do
Senhor Jairo, com relação a bolas caindo no telhado de sua casa, na
Praçinha da saúde. Esgotado os assuntos pautados, o Senhor Presidente
informou que a próxima Sessão será no dia (24/09) vinte e quatro de
setembro do corrente ano, horário regimental. Em seguida o Presidente da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Vereador Clóvis Viana e
Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas
Vereador Tarciso Correa de Oliveira, comunicaram que as duas Comissões
se reunirão no dia (15/09) quinze de setembro, segunda-feira às 13 h na
Sala das Comissões. E, não havendo nada mais a discutir 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
Marcus Roberto Duarte Brandão, 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 dez dias do mês
de setembro do ano dois mil e quatorze.

