ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (15ª) décima Quinta Sessão Ordinária do (2º) segundo período da
(2ª) segunda Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. Aos (8) oito dias do mês de outubro 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 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, Nelia
Eterna de Oliveira Senra, Paulo Antonio Alves e Tarciso Correa de
Oliveira. Não compareceu o Vereador Nilton Marques de Lima, 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 Bíblica,
tirada da Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo quatro, versículo hum a
seis, proclamado pelo Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda e
complementada com a mensagem Oração da manhã e Oração de São
Francisco. Leu em seguida a ata da Sessão anterior, posta em discussão,
tendo em vista não haver nada mais a acrescentar colocou-a em votação,
aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente desejou boas
vindas aos presentes e cumprimentou os ouvintes da Radio Cultura FM,
alencando a importância da participação popular para a Câmara Municipal.
Continuando com a Sessão, passou-se às apresentações, sem discussão, dos
projetos como seguem: Primeira apresentação do projeto de Lei nº 37/2014
que “Estabelece proposta Orçamentária estimando a receita e fixando a
despesa do município de Mutum para o exercício de 2015” de autoria do
Executivo Municipal, de acordo com o artigo 223 do Regimento Interno a
presente matéria foi encaminhada para análise da Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, para fazer o estudo no tempo regimental.
Primeira apresentação do Projeto de lei nº 38/2014 que “Cria o programa
Bolsa Aluguel Social na Forma que especifica e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal em regime de urgência após apresentação o
Vereador Gezio Nunes de Oliveira devido a importância da presente
matéria e de sua relevância para o município, solicitou da Presidência
desta Casa cinco minutos para se reunirem ou consultar o plenário em sua

soberania a viabilidade de dispensar o parecer neste Projeto de Lei pela
relevância do mesmo. Após solicitação o senhor Presidente indagou a todos
ficou decidido suspender a sessão por cinco minutos para troca de idéias.
De volta à Sala Sessões o Vereador Gezio Nunes agradeceu a tolerância de
todos os ouvintes e disse que sua intenção foi apenas no sentido de ajudar
uma vez que se aproxima o período chuvoso, esta lei aprovada poderá
ajudar, sobretudo as pessoas mais carentes. Reunimos por cinco minutos
os Nobres Colegas Vereadores Marcone Rosa e Paulo Antonio Alves,
manifestaram contrario a votar nesta Sessão. Mas tem certeza, devido a
importância da presente matéria os colegas irão refletir melhor. O Projeto
de Lei nº 38/2014 foi encaminhado para análise das Comissões
Permanentes. Passou-se a primeira apresentação do Projeto de Lei nº
39/2014 que “Cria Cargos na Estrutura Organizacional da Prefeitura
Municipal de Mutum, dando outras providências” de autoria do Executivo
Municipal em regime de urgência, encaminhado para análise das
Comissões Permanentes. Continuando com a pauta passou-se os oradores
inscritos A Senhora Nilza Pio se inscreveu regimentalmente e não
compareceu. Em seguida passou a palavra para o Orador Vereador
Marcone Rosa da Silva, primeiramente agradeceu a Deus a oportunidade,
saudou os presentes e ouvintes da Radio Cultura FM e expôs o motivo que
o levou a usar a Tribuna e fazer o seu pronunciamento. Mediante denúncias
do Nobre Colega Vereador Paulo Antonio Alves, não se trata de
perseguição pessoal ou partidária, mas está defendendo a honra e o
juramento feito neste Plenário no dia da posse. Tem observado que todas as
vezes que o colega Vereador Paulo Alves usou a Tribuna ele teve o seu
apoio, mas pode observar que outros colegas também teceram elogios,
parabenizar o Nobre Colega por sua coragem, questionaram as vezes
provas, como Notas Fiscais. Neste Plenário foi apresentado documentação.
Outra vez podemos comprovar, que é só mais uma peça de teatro
repetitivo. Alguns Vereadores visitaram pontes denunciadas, também já
cobrou desta Casa, através de Requerimento, a presença do Secretário de
Obras Senhor Lourico Xavier, para prestar informações não para nós, mas
para a população mutuense que cobra e faz críticas irônicas a esta Casa de
Leis. Gostaria que a população soubesse que somente os Vereadores Paulo
Antonio Alves e Marcone Rosa da Silva prestaram conta a população que
representamos, não só aos nossos eleitores, mas aos vinte e sete mil
cidadãos mutuenses. Durante uma fala sua aqui em Plenário, fez opção de

que fosse formada CPI-Comissão Parlamentar de Inquérito e nada foi feito
até a presente data. Continuou dizendo que não está pedindo para punir,
prejudicar, desonrar, envergonhar o Secretário, o Prefeito, mas sim para
apurar os fatos. Tem ouvido que os trâmites das denúncias não foram
legais, mas gostaria de solicitar do Assessor desta Casa, a quem tem muito
apreço, que assessorasse com clareza a todos os Vereadores. Continuou
dizendo que se sente envergonhado com a referida situação, não podemos
esperar somente o Ministério Público, encerrou sua fala agradecido pela
oportunidade e compreensão de todos. Seguindo o Vereador Dary Piloto
Coelho disse para o Nobre Colega Vereador Marcone que entendeu suas
colocações e preocupações, esteve juntamente com o Vereador Paulo
Gezio e Marcos Pinheiro visitando a ponte, de fato a metragem não
confere, mas em hora alguma omitiu a sua função de Vereador, de
fiscalizador, apenas não foram favoráveis. O Vereador Marcos Roberto
Pinheiro de Lacerda disse para o Vereador Marcone que apesar de seu
nome não ter sido citado, neste mesmo dia foi juntamente com os Colegas
Vereador Gezio e Dary Piloto, na referida ponte, estamos nesta Casa para
fiscalizar, e atuar de forma correta. A Vereadora Nelia Eterna disse para o
Nobre Colega Marcone, que foi falado nesta Casa, que a denúncia já está
no Ministério Público, estamos aguardando a decisão do mesmo. Podem
contar com ela para fazer as coisas certas. Seguindo o Vereador Gezio
Nunes de Oliveira primeiramente saudou os presentes e ouvintes da Cultura
FM, quando foi dito pelo Vereador Marcone em formar uma CPI, jamais
esta Casa apóia as coisas erradas, quando fui convidado pelo Vereador
Paulo para ir até a ponte citada, fui na companhia dos Colegas Dary e
Marcos Pinheiro. Jamais vou entrar nesta Casa para realçar politicamente.
Já foi denunciado ao Ministério Público, esta Casa Legislativa não
compactua com o erro, mas temos que saber denunciar. Disse o Vereador
Marcus Roberto Duarte Brandão da sua parte está cumprindo a sua função
de Vereador. A partir do momento em que se formar uma Comissão de
Inquérito, aí sim cumpriremos o nosso papel de Vereador, jamais
compactua com o erro, as vezes na política as pessoas querem fazer
promoção pessoal, este não é nosso papel. Disse ao Nobre Colega Marcone
que respeita sua conduta, mas o que disse é muito sério. Está aqui
cumprindo a sua função, às vezes podemos errar como pessoa, mas se
sentiu triste com as palavras ditas, mas todos têm o direito de expressar.
Continuando, o Vereador Tarciso Correa de Oliveira disse que, quem

denuncia deve também mostrar as provas e com relação ao Requerimento,
foi dito que a denuncia já estava no Ministério Público, mediante esta
afirmação, não vê a necessidade do Requerimento, foi denunciado no local
certo. Continuou falando que não está aqui defendendo ninguém, mas esta
Casa é local de seriedade, política a gente faz lá fora. Em seguida o
Vereador Marcone Rosa da Silva solicitou a palavra e disse que não usou a
Tribuna para se promover, tem um Requerimento nesta Casa assinado por
ele e pelo Colega Paulo Alves e não vê nada demais trazer o Secretário de
Obras em Plenário. Seguindo o Senhor Presidente Washington, mediante
colocações, solicitou o Assessor desta Casa Doutor Itamar, para auxiliá-lo
juridicamente nos questionamentos que fará, face às colocações. Perguntou
ao Doutor Itamar se foi protocolada nesta Casa alguma denuncia.
Respondeu que não foi apresentada nenhuma denúncia. Disse o Senhor
Presidente que se percebeu é que o Nobre Colega Marcone está um pouco
alterado, e perguntou ao Assessor Doutor Itamar quais os trâmites legais
que devemos seguir. Respondeu Doutor Itamar que deve ser feito é o
Requerimento. Então O Senhor Presidente indagou ao Assessor se o
Requerimento que se encontrava na Assessoria recebeu assinaturas
necessárias. Respondeu que não obteve a quantidade de assinatura
necessária. Conclui o Senhor Presidente, por mais uma vez faltou com o
respeito com os Nobres Colegas. Vocês denunciaram no Ministério
Público, aqui nesta Casa aconteceram apenas esclarecimentos então faltou
respeito com esta Casa. Em seguida o Vereador Marcone Rosa agradeceu
ao Assessor Itamar e informou que de fato os Vereadores não assinaram no
Requerimento. Prosseguindo o Vereador Gezio Nunes de Oliveira disse
que estamos partindo para um debate, gostaria que o Senhor Presidente
encerrasse a discussão, somente o Líder de Bancada pode usar a palavra
por mais de uma vez. O Senhor Presidente se desculpou com os Colegas e
retomou a pauta, passou-se às reapresentações dos Projetos como seguem,
Reapresentação do Projeto de Lei nº 26/2014 que “Acrescenta parágrafo
único ao art. 2º da Lei Municipal nº 803, de 16 de dezembro de 2013, que
cria taxa de Vigilância Sanitária, e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal, posto em discussão, não havendo nada mais a
acrescentar, colocou-o em segunda votação, aprovado por todos com
direito ao voto. Reapresentou o Projeto de Lei nº 28, de 2014 que
“Denominar-se-á “Quadra de Esportes Valdinho Oliveira” a quadra
localizada na Escola Municipal José Cândido Ferreira no Córrego São

Roque, nesta cidade e dá outras providências” de autoria do Vereador
Tarciso Correa de Oliveira, posto em discussão e em segunda votação,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Seguindo, reapresentou o
Projeto de Lei nº 29, de 2014 que “Institui no âmbito Municipal, o
Programa “Doe seu Medicamento” e dá outras providências” de autoria do
Vereador Marcone Rosa da Silva. Posto em discussão e em segunda
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Reapresentação do
Projeto de Lei nº 31, de 20 de agosto de 2014 que “Altera o art. 18º da Lei
Municipal nº 691/2010, que alterou o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos dos Servidores do Município de Mutum e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal posto em discussão e
segunda votação, recebeu aprovação unânime dos presentes com direito ao
voto. Continuando reapresentou o 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, em discussão e segunda votação, aprovado por
todos com direito ao voto. Dando seqüência à pauta, de acordo com o
artigo 28 do Regimento Interno, o Vice-Presidente, Vereador Gezio Nunes
de Oliveira conduziu os trabalhos apresentando o Pedido de Providência de
autoria do Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros solicitando
“providenciar iluminação pública, calçamento e rede de esgoto para a Vila
Hubner, Distrito de Ocidente”, o autor Vereador Washington muito bem
expressou em defesa de sua solicitação que trata de uma grande
necessidade para atender esta Vila, que vem crescendo consideravelmente.
Já colocou a água, devido o crescimento vimos a necessidade de também
iluminar, calçar e a rede de esgoto, contou com o apoio dos colegas. O
Vereador Dary Piloto disse ser conhecedor da referida localidade, de fato a
Vila está crescendo muito, parabenizou o autor pela conquista e o
Executivo pelas melhorias na referida localidade, espera que faça muito
mais por esta localidade. Os Vereadores Tarciso Correa, Marcone Rosa,
Marcos Pinheiro, Marcus Brandão, Gezio Nunes, externaram
reconhecimento e aplausos com o autor pela feliz iniciativa, de fato se trata
de localidade que está expandindo muito. Como disse o Vereador Marcos
Pinheiro é louvável que faça também para outras localidades, para evitar o
deslocamento das pessoas para a cidade. Após discussão colocou o Pedido
de Providência em votação, aprovado por todos com direito ao voto. Em
seguida o Presidente Washington retomou a pauta, conforme contido na

mesma o Vereador Marcone Rosa da Silva retirou o seu pedido de pauta.
Antes de dar seqüência aos trabalhos o Senhor Presidente acolheu o
Secretario do Meio Ambiente, o senhor Genilson Tadeu, agradecendo-o
pelos trabalhos realizados no município. Passou-se a leitura dos dois
pedidos de Providência de autoria do Vereador Marcos Roberto Pinheiro de
Lacerda, solicitando “ instalação de 1(um) poste com luminária no Beco
Paraná, localizado no Morro Nossa Senhora Aparecida” e “viabilizar os
meios necessários para distribuição de água pela Copasa, rede de energia
para as residências e iluminação pública para a Rua Éverton Coelho
próximo à rodoviária municipal”. O autor Vereador Marcos Pinheiro
breviou comentários alencando a importância das duas solicitações, das
quais farão a diferença para as pessoas moradoras das referidas localidades.
Com relação a rua Everton Coelho a Lei existe desde o mandato do exprefeito Osório Teixeira Filho. Oportunamente agradeceu o Secretário de
Obras Lourico Xavier pela viabilização da ponte da Berica, o qual muito
bem fará para a comunidade local, agradeceu e aguarda a execução de
outros pedidos também. Os Vereadores Dary Piloto e Gezio Nunes
parabenizaram o autor pela iniciativa e afirmando o bem que faz uma
lâmpada para as localidades onde não tem. Ambos esperam que o
Executivo Municipal atenda aos pedidos de iluminação aprovados por esta
Casa, para varias ruas de nossa cidade onde precisa de poste e luminária.
Concluiu o Vereador Marcos Pinheiro, que foi aprovado Consórcio
Municipal para auxiliar o município no atendimento de energia elétrica,
isto vai facilitar a execução destas solicitações. Não havendo nada mais a
discutir, colocou os dois pedidos em votação, aprovados pelos presentes
com direito ao voto. E por fim fez-se a leitura da Moção de Congratulação
nº 14/2014 de autoria do Vereador Marcone Rosa da Silva e demais
Vereadores co-autores, congratulando com a Igreja Assembléia de Deus de
Humaitá, pela comemoração dos 62 anos de fundação. O autor Vereador
Marcone Rosa da Silva cumprimentou os presentes de maneira especial o
Pastor Joel que se encontrava presente e disse ter feito a presente Moção
devido a relevância da mesma para Humaitá e de reconhecimento com esta
igreja pelos sessenta e dois anos de serviços e doação. Fez referência aos
Pastores que trabalharam e ainda trabalham nesta igreja de maneira
especial Pastor Danilo e Pastor Joel que vem desenvolvendo um brilhante
trabalho, de maneira especial com a Fanfarra que tem apresentado por
várias localidades. Lembrou que a comemoração dos 62 anos de existência

foi muito bonita, muito bem organizado, o Coral Feminino cantando o
louvor. Encerrou sua fala parabenizando a igreja Assembléia de Deus pelos
62 anos de existência e dedicação neste projeto de Deus. Os demais
Vereadores Marcos Pinheiro, estiveram presentes em um dia, de fato foi
muito emocionante. O Vereador Gezio Nunes ficou muito grato com o
autor pela abertura para assinar em uma proposição tão marcante e
significativa. Oportunamente solicitou ao Pastor Joel que orasse por esta
Casa. O Vereador Marcus Brandão louvou a Deus pelos sessenta e dois
anos de existência desta Igreja em Humaitá. Conhece o trabalho do Pastor
Joel, é motivo de honra para esta Casa Congratular com esta Igreja num
momento marcante como este. A Vereadora Nelia também teceu elogios
ao Pastor Joel, Pastor Danilo que de uma maneira muito bonita fazem o
trabalho. O Vereador Tarciso parabenizou o autor pela feliz iniciativa
demonstrando seu apreço com o Pastor Joel a quem tem uma grande
admiração. O Presidente Washington também externou seu reconhecimento
com o Colega pela oportunidade e com o Pastor Joel pela dedicação que
tem com o seu trabalho. O Vereador Dary Piloto parabenizou o autor pela
iniciativa agradeceu a oportunidade e parabenizou Pastor Joel pelo trabalho
realizado. E por fim o Vereador Paulo Também agradeceu o autor pelo
espaço para assinar parabenizando os sessenta e dois anos de existência
desta igreja em Humaitá. Após longa discussão o Senhor Presidente
colocou a referida Moção em votação, aprovado pelos presentes com
direito ao voto. Esgotado os assuntos pautados o Vereador Marcus Roberto
Duarte Brandão primeiramente agradeceu a população neste primeiro
processo eleitoral onde tudo correu muito bem, demonstrou sua
preocupação com nosso município nestas ondas de furtos que vem
acontecendo diariamente na cidade e na zona rural. Pediu aos aposentados
que mudem seus hábitos para receber a aposentadoria, porque está muito
perigoso. Motoqueiros abordam as pessoas e levam seu dinheiro. Deixou
sua alerta e preocupação para os idosos e aposentados, mude sua rotina e
prepare melhor. Por mais que a polícia tente inibir estas situações, fica
difícil, pois estamos com a polícia reduzida. Deixou sua alerta a população.
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 marcaram estudo
dos projetos encaminhados, para o dia treze de outubro às treze horas. E
Não havendo nada mais a discutir o Senhor Presidente informou que a

próxima Sessão será no dia vinte e nove de outubro, horário regimental
chamada final, presente todos relacionados no inicio desta Sessão,
encerrou-se às quatorze horas sob a proteção de Deus. E eu Clóvis Viana,
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 oito dias do mês de outubro do ano dois mil e quatorze.

