ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (1ª) primeira sessão Ordinária do (4º) quarto período da (4ª) quarta
sessão Legislativa da (16ª) décima sexta Legislatura da Câmara Municipal
de Mutum. Aos (08) oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e doze,
reuniu-se às 12:00 (doze) 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 tirada do Salmo 98,
proclamado pelo vereador João Batista Marçal Teixeira. Em seguida fezse leitura da Ata da Sessão anterior, posta em discussão, o Vereador
Timóteo Medeiros justificou a sua ausência na última Sessão
Extraordinária, motivo pelo qual estava viajando face ao recesso, a
distância o impossibilita de marcar presença. Não havendo nada mais a
acrescentar, colocou-se a ata em votação, aprovada por unanimidade.
Prosseguindo com a pauta, passou-se a leitura das correspondências, como
seguem: Ofício nº 037/2012 comunicando a reabertura do Telecentro
Comunitário II no dia 08 de fevereiro de 2012 a partir das 8:30 horas,
anexo a prefeitura municipal e ofício nº 038/2012 comunicando a abertura
do Abrigo Casa Lar-Abraços de Paz no dia 07 de fevereiro de 2012 a partir
das 14:00 horas na rua Mudesto Teixeira, 336, ambos os ofícios de autoria
do Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho – senhor
Leonardo Soares Vita. Após leitura das correspondências a presidência
desta Casa, acolheu a Secretária da Educação, senhora Márcia Luzia e o
senhor Elizeu. Passou-se a apresentação, sem discussão, das proposições
como seguem: Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 02/2012 que “
Dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no município de
Mutum e dá outras providências” autoria do vereador Cleuto Evangelista
Pereira e co-autores todos os vereadores, encaminhado para análise das
comissões permanentes. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº
003/2012 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar
temporariamente, e dá outras providências” autoria do Executivo Municipal

em regime de urgência, encaminhado às Comissões Permanentes.
Prosseguindo com a pauta, passou-se a apresentação dos dois Pedidos de
Providência de autoria do vereador Cleuto Evangelista Pereira e co-autor
vereador Adilson Saturnino da Silva solicitando “murar o novo PSF da Vila
do Distrito de Roseiral e “patrolar todas as estradas do distrito de Roseiral:
estradas vicinais de acesso aos córregos Cachoeirão, Farias, Vargem Alegre
dos Farias, Alto Dourado, Mata Fria, São José, Bicuiba, Boa Vista, São
Bento, Boa Esperança, Saudade, Vermelho, Recreio e etc: fazer reparos ou
reconstruir as pontes e bueiros destas localidades e patrolar a estrada
principal que liga Mutum à BR 262, via Imbiruçu.” O autor no uso da
palavra justificou e defendeu a necessidade de execução das solicitações,
por serem de grande relevância para as localidades mencionadas. Visou a
importância do muro no novo PSF para evitar transtornos com animais
perambulando nas proximidades do mesmo. Quanto a melhoria nas
estradas, são pontos de extrema necessidade. Também o co-autor vereador
Adilson enfatizou a importância das solicitações. Após discussão, colocou
os dois pedidos em votação, aprovados pelos presentes. Seguindo, passouse a leitura do Pedido de Providência de autoria do vereador José Miguel
Alves e co-autores vereadores Gezio Nunes de Oliveira, Timóteo Medeiros
Costa e Dary Piloto Coelho solicitando “patrolar as estradas dos córregos:
Beira Rio(Vargem Alegre), Floresta, Serra de São Barnabé, Santa Maria,
Santa Rita, Santa Efigênia, Ciriquite e Alto Santa Rita”. O autor vereador
José Miguel Alves alencou muito bem a necessidade de melhoria nas
estradas, para os locais mencionados em seu pedido. Disse ainda que no
ano anterior Ciriquite não foi beneficiado com máquinas para melhoria das
estradas. O povo vem nos cobrando incessantemente por melhorias. O
Vereador Dary Piloto, agradeceu o espaço para assinar e disse que
conhecedor da realidade, também foi informado pelo morador José Antonio
,a atual realidade e o prometeu que o ajudaria para melhorar as estradas.
Neste intuito solicitou do autor espaço para ser parceiro no pedido. O
Vereador Timóteo é a favor do pedido, mas demonstrou-se preocupado,
uma vez que o orçamento do município de 2011 e 2012 cresceu muito e,
houve acréscimo nos valores destinados às secretarias. Segundo
informações falta combustível. Fica triste quando um Secretário diz que
não tem como socorrer as viaturas para os policiais irem atrás das
necessidades, porque falta recurso na prefeitura. Diante dos fatos é preciso
nos assentarmos e ver o que está acontecendo. É parceiro do nobre colega,

apesar da bandeira política ser diferente, mas assinaram o pedido juntos em
defesa do bem comum e em favor do município. O Vereador Dary Piloto,
informou que mediante conversa com o Nobre Colega vereador Timóteo,
tomou a liberdade e conversou com o Prefeito Simões. O mesmo o
informou de que nos anos anteriores as contas eram enviadas ao Tribunal
de Contas anualmente. Atualmente são enviada diariamente Este é o
motivo pelo qual não está liberando o abastecimento dos veiculos. O
Vereador José Miguel, informou a situação caótica que se encontra a rua
onde mora e as dificuldades para os moradores se locomoverem. Já
procurou o órgão competente por várias vezes e não foi atendido. O
Vereador Dary Piloto disse que realmente esta rua é um problema antigo, o
Nobre Colega vereador José Miguel, está coberto de razão. Também o
senhor Presidente, em suas palavras disse que o pedido expressa a realidade
atual destes locais citados. Uma vez que tivemos um longo período
chuvoso. Após discussão, colocou o Pedido de Providência em votação,
aprovado por unanimidade. De acordo com as exigências do artigo 28 do
Regimento Interno em seu parágrafo único, assumiu os trabalhos desta
Casa o Vice-Presidente vereador João Batista Marçal Teixeira, que
apresentou o Pedido de Providência de autoria do vereador Gezio Nunes de
Oliveira solicitando “construir na extensão da Avenida Gentil Caldeira, da
Mercearia do Povo até o Supermercado Anacleto, 06(seis) redutores de
velocidade (quebra-molas)” e
Moção de Congratulação nº 01/2012
congratulando com o senhor João Luiz Lopes de Oliveira pela aprovação
no concurso do Banco do Brasil e ingresso no mesmo. O autor vereador
Gezio Nunes de Oliveira, breviou comentário no intuito de defender a
necessidade dos quebra-molas na referida rua, sendo que também é
solicitação dos moradores deste local que estão preocupados com os
acidentes ocorridos por causa da alta velocidade que os carros, motos e
caminhões transitam por esta avenida. Deixou aberto o espaço para os
demais colegas que quiserem assinar. Quanto a Moção o agraciado lutou e
foi contemplado, também deixou aberto espaço para todos que quiseram
assinar. O vereador Timóteo disse que João Luiz é um jovem merecedor,
também quer ser parceiro na Moção. Quanto ao pedido já solicitou do
secretário da Cidade que faça um estudo das ruas da cidade nos pontos
mais perigosos. Sugeriu que na Av Gentil Caldeira, as carros fossem
estacionado apenas de um lado. O Vereador Dary Piloto também é
conhecedor desta realidade. É a rua mais perigosa, os carros transitam em

alta velocidade. Quanto ao João Luiz, é um jovem que veio da zona rural,
tem garra, batalhador e merecedor deste reconhecimento. O Vereador José
Miguel disse que também foi cobrado pelos moradores em favor da Av.
Gentil Caldeira. O Vereador João Batista Marçal manifestou seu apoio ao
Nobre Colega. Nada melhor que um dia após o outro. Em 1993 quando o
ex-prefeito Osório Teixeira Filho assumiu a prefeitura, pessoas daquela rua
gozaram dele, que a única obra que ele fez foi quebra-mola naquela rua.
Hoje estamos vendo esta realidade e necessidade. Na época recebeu muita
crítica pela administração do senhor Ozório. Ele construiu 15 pontes as
melhores no município. Fez o Plano de Cargos e Salário do funcionário
público, construiu o Pronto Socorro Municipal, onde todos são tratados
com o mesmo direito, pagou os salários em dia. Acertou todas as finanças
da Prefeitura. Ele não tem nenhum processo referente sua administração. É
muito bom voltar nossa memória. Teceu elogios a presidência desta Casa,
que exerce sua função com presteza e respeito. Continuou dizendo que
apesar de ter desviado o assunto, a gente precisa reviver as coisas
importantes que foram feitas e as vezes não valorizadas pelas pessoas.
Demonstrou seu apoio ao autor pela relevância do mesmo. Colocou o
pedido de providência e a Moção em votação, aprovados por unanimidade.
Retomou a presidência o Vereador Gezio Nunes de Oliveira que, com a
permissão dos senhores Edis apresentou na ordem do dia o pedido de
providência de autoria do vereador Dary Piloto Coelho e co-autores
vereadores Luzimar F. Alves Mendes, Antonio Moreira de Souza e José
Miguel Alves solicitando “patrolar todas as estradas do distrito de
Centenário: estradas vicinais de acesso aos córregos Vala do Batista,
Piúma, Cedro, Turmalina, Santa Eliza, Córrego Seco, Lajinha do Mutum,
Bronze e etc; Fazer reparos ou reconstruir as pontes e bueiros destas
localidades, especialmente os bueiros que estão localizados nas
propriedades de Sr. Ildo, Zé Nilo, Pelé e na Barra da Piúna próximo ao
Mário da Emater” após apresentação o vereador Luzimar solicitou a
palavra disse que no dia 16 de janeiro deste ano, oficiou ao Secretário
Municipal de Transportes e Obras Públicas sobre o que está embutido
neste pedido. Na mesma ocasião solicitou do funcionário desta Casa, senor
Cristiano que registrasse o pedido no Caderno de Pedidos na Assessoria .
Neste mesmo dia oficiou ao Secretário da Cidade solicitando reparos no
asfalto da Vila do Distrito de Centenário. E no dia 23 de janeiro do corrente
ano também oficiou ao Secretário Municipal de Transportes e Obras

Públicas solicitando conserto de bueiro no Córrego Vala do Batista. Diante
os fatos gostaria que fosse alterado a autoria do pedido de providência ora
apresentado. Imediatamente o vereador Dary Piloto Coelho solicitou a
retirada do pedido de providência da pauta para sofrer as alterações que se
fizerem necessárias. O mesmo voltará à presente sessão no momento
oportuno. Continuando o Vereador Timóteo solicitou da senhora Secretária
Márcia que reveja a situação do córrego da Taquara e Humaitá, conforme
ofício pautado na Secretaria da Educação. Disse ainda o povo está
reclamando depois que criaram a Secretaria da Cidade, estão cortando as
arvores que servem de sombra. Oportunamente solicitou do senhor
Presidente que convide os Secretários Municipais do Esporte, Cidade,
Meio Ambiente e Agricultura para uma conversa reservada com o intuito
de criar meios para ajudar o município. O senhor Presidente disse que os
mesmos serão convidados. Se houver necessidade serão convocados. Os
vereadores Luzimar Fortunato e João Batista Marçal questionaram as
correspondências lidas no inicio desta Sessão quando se refere a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, se é correto pois o nome
que consta em Lei é Secretaria Municipal de Ação Social. Questionou no
intuito de obter informações. Em seguida fez-se leitura do pedido de
providência apresentado anteriormente, porem o autor é o vereador
Luzimar Fortunato Alves Mendes e co-autores vereadores Dary Piloto
Coelho, Antonio Moreira de Souza e José Miguel Alves. O autor vereador
Luzimar Fortunato justificou seu pedido, disse que nos locais solicitados,
os proprietários que tem condições consertam as estradas de acesso às suas
terras. E aqueles que não tem condições, estão com problemas para
transitarem. Já tem mais de 40 dias que parou de chover, nada foi feito para
melhorar estes locais. Gostaria realmente que fosse levado ao
conhecimento do prefeito e Secretário para que providências sejam
tomadas. O vereador Dary Piloto Coelho informou ao Nobre Colega que o
Prefeito e Secretario de Obras estão cientes da situação. Os informará
também do bueiro do Adão Marçal Continuando o vereador João Batista
Marçal solicitou a palavra e disse quanto ao trator que se encontra no
SETOP para a Associação de Centenário, foi procurado pelo Presidente da
Associação, nos indagando qual o procedimento que deveriam usar para
obter o trator e, se deveriam ir até a justiça para obtê-lo. Disse ainda que se
informou com o Prefeito Simões, ele disse que não está sendo usado. Já no
SETOP disseram que está sendo usado, foi usado em São Roque, inclusive

está com peça quebrada. Solicitou do Líder do Governo e Presidente desta
Casa, que intercedam no sentido de fazer o Projeto de Sessão de Uso para a
Associação de Centenário uma vez que esse trator foi conseguido por
intermédio de Deputado para atender a comunidade. Também o Vereador
Timóteo informou que foi procurado por Marquinho Gomes e Toninho
com o mesmo objetivo. O Vereador Dary Piloto também foi procurado por
pessoas da Associação, já conversou com o Prefeito Simões, ele disse que
este mês vai legalizar a situação do trator para a Associação. E também a
situação do Córrego da Piúma. Em seguida o vereador João Batista
solicitou que a fala do Lider do Governo fosse registrada. E que seja
encaminhada a esta Casa para aprovação Projeto de Lei de Cessão de Uso,
no intuito de que o trator seja usado legalmente pela associação. Respondeu
o Lider do Governo Vereador Dary Piloto que foi procurado e também
conversou com pessoas sérias. Em seguida o Vereador Luzimar Fortunato
Alves Mendes num desabafo, informou que a conversa que rola é que a
administração não entregou o trator por sua causa. Razão esta que ele
desconhece. Diante os acontecimentos resolveu ficar de fora para não
atrapalhar. Em seguida o senhor Presidente retomou a pauta e colocou o
pedido de providência em votação, aprovado por unanimidade. Disse
também que foi procurado por pessoas da Associação, orientou-os a não
entrar na justiça. Na ocasião defendeu a Casa na pessoa do Vereador
Luzimar Fortunato. Graças a Deus que as coisas estão caminhando para
resolver a situação. Disse o vereador Dary Piloto, que no dia 04 de
fevereiro respondeu ao senhor Chiquinho do Firmo que ele pode aguardar
que em fevereiro o trator será entregue para a Associação. Esgotado os
assuntos pautados, não havendo nada mais a acrescentar, o senhor
Presidente informou que a próxima sessão será no dia 29 de fevereiro,
horário regimental. Encerrou-se às 14:50 (quatorze horas e cinqüenta
minuto) sob a proteção de Deus, chamada final presente todos relacionados
no início desta sessão. 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 oito
dias do mês de fevereiro do ano dois mil e doze.

