ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINARIA
Ata da (3ª) terceira Sessão Extraodinária do (3º) terceiro período da (3ª)
terceira sessão Legislativa da (16ª) décima sexta Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (26) vinte e seis dias do mês de setembro do ano
dois mil e onze, reuniu-se no plenário Joaquim Teixeira Pinto da Câmara
Municipal de Mutum 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: Antonio Moreira
de Souza, Dary Piloto Coelho, João Batista Marçal Teixeira, José Miguel
Alves, Luzimar Fortunato Alves Mendes e Timóteo Medeiros Costa. O
vereador Adilson Saturnino da Silva, chegou após a tolerância.
Comprovada a presença dos (08) oito vereadores no ato da chamada, o
senhor Presidente declarou aberta a Sessão sob a proteção de Deus, com a
leitura do Livro de Provérbios, capítulo dez, versículos de um a sete,
proclamado pelo vereador Luzimar Fortunato Alves Mendes. Em seguida
fez-se leitura da Ata da Sessão anterior, posta em discussão, em vista de
não ocorrer manifestação discordante, recebeu aprovação unânime.
Prosseguindo, o Senhor Presidente, agradeceu aos Nobres Vereadores pela
atenção ao Ofício circular nº 003/2011, datado de 21 de setembro de 2011.
Conforme Objetivo da presente Sessão, apresentou o Projeto de Lei nº
033/2011 que “Autoriza a concessão de uso de imóvel do município à
Associação do Grupo da Feliz Idade, dando outras providências” autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência. Após apresentação o
Vereador João Batista Marçal Teixeira, com base na Soberania do Plenário,
solicitou da Presidência desta Casa consultar o Plenário a viabilidade de
incluir na Ordem do dia o Projeto de lei nº 032/2011 que “Altera
dispositivo da Lei nº 680/2010, de 21 de dezembro de 2010, e dá outras
providências” autoria do Executivo Municipal em regime de urgência e
conseqüentemente solicitou dispensar o parecer. Pois trata de projeto
necessário para legalizar a folha de pagamento da Prefeitura. A Proposta da
emenda na época do estudo do Projeto foi de sua iniciativa, com proposta
de quando fosse necessário aprovaria o acréscimo do percentual. Mediante
solicitação do Vereador João Batista Marçal, o Senhor Presidente indagou
aos demais vereadores se estavam de acordo com a inclusão do projeto
032/2011 na pauta bem como a dispensa de parecer. O Vereador Timóteo
Medeiros respondeu não é tão favorável, mas considerou a solicitação do
Nobre Colega. O Vereador Luzimar disse que já é costume e necessário
este projeto. Mas por que enviou um projeto com necessidade desde julho

só agora em regime de urgência. O Vereador Adilson, manifestou de
acordo com as palavras do Nobre Colega Luzimar. Mediante colocações, o
Vereador João Batista Marçal fez apelo aos dois vereadores, só pediu prá
adiantar o processo, nada lhe foi pedido por meio de qualquer setor na
prefeitura. Doutor Adair está dizendo que a Sessão Extra trata apenas do
assunto específico a que foi pautado, mas em sessões extras realizadas
anteriormente, já aconteceu situações como a de hoje. Se o Assessor der
seqüência, oficiarei ao Presidente para averiguar os fatos. Na seqüência o
Vereador Luzimar disse que nada contra o projeto, só é contra o urgente,
urgentíssimo com datas retroativas. Mas pode dar seqüência ao projeto,
nada contra. Por mais uma vez o Vereador João Batista explicou que sua
solicitação foi com humildade, e objetiva antecipar o processo para adequálo à necessidade. Em seguida a Presidência desta Casa, com base na
Soberania do Plenário incluiu na ordem do dia o Projeto de Lei nº
032/2011. O senhor Presidente retomando o Projeto de Lei nº 033/2011, o
Vereador Dary Piloto Coelho solicitou do Senhor Presidente, consultar o
Plenário em sua Soberania a possibilidade de dispensar o parecer no
presente Projeto de lei. Imediatamente o senhor Presidente indagou a todos
que manifestaram a favor da solicitação do Nobre vereador Dary Piloto.
Com a palavra o Vereador Timóteo manifestou feliz por estar votando em
matéria da qual tem seu empenho juntamente com o Nobre Colega
Vereador João Batista Marçal através de Emenda do Deputado Durval
Ângelo. Prosseguindo, o Senhor Presidente agradeceu a Casa por
representar muito bem a sociedade mutuense. Para o Prefeito construir uma
obra primeiro a Câmara tem de aprovar. É gratificante ver o empenho de
cada vereador votando em projeto de grande relevância. O Vereador João
Batista disse por mais uma vez da importância da matéria e sugeriu ao
vereador Timóteo, pedir o direito de denominar a obra. Peça ao Grupo da
Feliz Idade sugestão de nome. Aparte para o vereador Timóteo, respondeu
que vai se chamar Centro de Convivência do Grupo da Feliz Idade. Se
puder denominar requer o direito. Explicou o Vereador João Batista que
além de ser Centro de Convivência, também pode receber denominação..
Após discussão, colocou-se em votação única, aprovado por unanimidade.
De acordo com a Soberania do Plenário apresentou-se o Projeto de lei nº
032/2011 que “Altera dispositivo da Lei nº 680/2010, de 21 de dezembro
de 2010, e dá outras providências” autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência. Posto em discussão, o vereador Timóteo disse ser a

favor do projeto, mas fez a observação de que o Executivo demora muito
para enviar os projetos urgentes. Disse o vereador Luzimar, que o Projeto
de Lei nº 033/2011 veio em cima da hora para cessão. O presente já deveria
ter vindo há muito tempo. Acha feio os projetos em regime de urgência.
Gostaria que o Senhor Presidente oficiasse à Assessoria da Prefeitura para
prestar mais atenção e corrigir os atrasos. Com a palavra o senhor
Presidente informou ao Nobre Colega que atenderá à solicitação.
Realmente isto vem acontecendo, mas o Nobre Colega Luzimar já foi
Presidente desta Casa e sabe que isto acontece há muito tempo. Em seguida
colocou o Projeto de lei em votação única, aprovado por unanimidade.
Esgotado os assuntos pautados, o senhor Presidente informou que a
próxima Sessão será no dia 28/09/20119(vinte e oito de setembro de dois
mil e onze), encerrou-se às 13:30 h. (treze horas e trinta 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 setembro do ano dois mil e onze.

