ATA DA 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Ata da (4ª) quarta Sessão Extraordinária do (4º) quarto período da (4ª)
quarta Sessão Legislativa da (16ª) Décima Sexta Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (16) dezesseis dias do mês de maio do ano dois
mil e doze, reuniu-se às 10:00 (dez) horas, 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
Gezio Nunes de Oliveira e por mim Cleuto Evangelista Pereira –
Secretário. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos
vereadores: Adilson Saturnino da Silva, Antonio Moreira de Souza, Dary
Piloto Coelho, João Batista Marçal Teixeira, José Miguel Alves, Luzimar
Fortunato Alves Mendes e Timóteo Medeiros Costa. Comprovada a
presença dos (09) nove vereadores no ato da chamada, o senhor Presidente
declarou aberta a Sessão sob a proteção de Deus, com a leitura Salmo 125
(cento e vinte e cinco) proclamado pelo vereador Luzimar Fortunato Alves
Mendes. Leu em seguida a Ata da Sessão anterior, posta em discussão,
tendo em vista não ocorrer manifestação discordante recebeu aprovação
unânime. Continuando, o Senhor Presidente apresentou o Projeto de Lei nº
007/2012 que “Dispõe, nos termos do art. 37, X da Constituição da
República Federativa do Brasil, e § 4º do art. 35 da Lei Orgânica
Municipal, sobre a revisão geral dos subsídios dos Vereadores da Câmara
Municipal de Mutum, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências”
autoria da Mesa Diretora em regime de urgência. Após apresentação o
Vereador Luzimar Fortunato em virtude do Projeto estar tramitando em
regime de urgência, e por estar muito transparente, caso seja necessário
solicitar do Contador desta Casa, para acrescentar o Impacto Orçamentário.
Solicitou do Presidente consultar o Plenário em sua soberania a viabilidade
de dispensar o Parecer e vota-lo ainda nesta Sessão. Atendendo a
solicitação o senhor Presidente consultou o Plenário, todos manifestaram a
favor do Nobre Colega. O mesmo voltará em Plenário no momento
oportuno. Continuando fez-se leitura da Moção de Congratulação nº
004/2012, de autoria do Vereador Cleuto Evangelista Pereira congratulando
com todos os enfermeiros de Mutum, em especial os colegas do Pronto
Socorro Municipal pelo dia Internacional do Enfermeiro e pela semana
Brasileira de Enfermagem. O autor vereador Cleuto Evangelista Pereira
teceu comentário no sentido de demonstrar seu apreço com a classe dos
enfermeiros de Mutum, em especial os seus colegas, enfermeiros do Pronto

Socorro Municipal. Alencando o empenho de cada um e de seus relevantes
serviços prestados a saúde. Os vereadores Timóteo Medeiros, Luzimar
Fortunato, Dary Piloto, João Batista e Gezio Nunes se expressaram,
parabenizando o autor pela brilhante iniciativa e por estar sempre
lembrando destas datas comemorativas. Pediram-no que seja o portador das
considerações desta Casa pelo brilhante trabalho prestado à saúde de nossa
Mutum.
O Vereador João Batista Marçal acrescentou o seu
reconhecimento à pessoa da enfermeira Sueli que acompanhou sua mãe até
Manhuaçu, tratando-a com todo carinho e zelo, exercendo sua função com
muita eficiência. Nisto demonstrou seu eterno reconhecimento. Encerrou
sua fala, solicitando do Nobre Colega que seja o porta voz desta notícia.
Após discussão, colocou a Moção em votação, aprovada por unanimidade.
Prosseguindo, retomou o Projeto de Lei nº 007/2012, apresentado
anteriormente, não havendo nada mais a discutir, colocou o Projeto em
votação única, aprovado por unanimidade. Em seguida o Vereador João
Batista Marçal Teixeira fez dois questionamentos ao Líder do Governo,
Vereador Dary Piloto Coelho: primeiro - se tem informações de quando
vai começar a consertar as estradas do município. Segundo – é com relação
a construção da quadra de futebol no Córrego da Santa Eliza. Segundo o
vereador trata-se de uma Emenda do Deputado Durval Ângelo no valor de
R$ 50.000,00. Só gostaria de obter cópia do Projeto que foi elaborado para
a construção da quadra para ver se tem alambrado. Respondeu o Lider do
Governo vereador Dary Piloto que buscará informações. Após explanações,
o senhor Presidente informou que, com relação as estradas, chegou uma
patrol para atender os setores de Centenário, Santa Elisa e outros. Esgotado
os assuntos pautados, não havendo nada mais a tratar, encerrou-se às 11:00
(onze) horas sob a proteção de Deus, com a chamada final, presente todos
relacionados no início desta sessão e informando que a próxima sessão será
no dia 30 de maio do corrente ano. E, eu Cleuto Evangelista Pereira,
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 dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e doze.

