ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (2ª) segunda Sessão Ordinária do (4º) quarto período da (4ª) quarta
Sessão Legislativa da (16ª) Décima Sexta Legislatura da Câmara Municipal
de Mutum. Aos (29) vinte e nove 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 da Primeira Carta de São
Pedro, capítulo dois, versículo quatro a cinco, proclamado pelo vereador
Timóteo Medeiros Costa. Leu em seguida a Ata da Sessão anterior, posta
em discussão, o Vereador Timóteo Medeiros Costa solicitou correção, onde
se lê: depois que criaram a Secretaria da Cidade, está cortando as árvores
que servem de sombra. Leia-se: depois que criaram a Secretaria do Meio
Ambiente, está cortando as árvores que servem de sombra. Em seguida o
Vereador Dary Piloto Coelho solicitou correção, onde se lê: que nos anos
anteriores as contas eram enviadas ao Tribunal anualmente. Atualmente são
enviadas diariamente. Leia-se: Atualmente são enviadas mensalmente. Em
seguida o senhor Presidente colocou a Ata em votação, aprovada pelos
presentes. Após aprovação da ata, o senhor Presidente acolheu os
presentes: presidente e membros da Associação de Centenário, Secretária
da Educação, e demais pessoas das comunidades rurais e cidade, conforme
registrado no Livro de Presenças desta Casa. Em seguida o Vereador
Cleuto Evangelista, solicitou do senhor Presidente permissão para que se
fizesse leitura do ofício destinado a sua pessoa, mas que julga ser de
interesse coletivo. O mesmo será incluído na ordem do dia após distribuir
cópia para todos os vereadores. Continuando com a pauta passou-se a
leitura dos Pareceres da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas. Parecer Conclusivo aprovando a Prestação de Contas referente ao
Exercício 2004, conforme Processo número 697117, foi Relator Vereador
José Miguel Alves. E Parecer Conclusivo aprovando a Prestação de Contas
referente ao Exercício 2010, conforme Processo número 843345, foi

Relator Vereador José Miguel Alves. Dando seqüência à Pauta o senhor
Presidente apresentou o Projeto de Emenda da Lei Orgânica Municipal nº
01/2012 que “Revoga o § 7º do art. 42 da Lei Orgânica Municipal e dá
outras providências” autoria de todos os vereadores. Retirado de pauta a
pedido do Vereador João Batista Marçal Teixeira em concordância com
demais vereadores, para sofrer correções necessárias.De acordo com as
normas regimentais usou a tribuna o Senhor José Vitorino dos Reis,
primeiramente manifestou satisfatoriamente a oportunidade e se expressou
em favor da Associação dos moradores de Centenário. Precisamente
solicitou o apoio desta Edilidade no que se refere ao trator destinado a
Associação por meio de liberação de Deputado e em poder do Executivo. A
Associação, a comunidade, todos anseiam e precisam desta máquina para
auxiliar no trabalho do campo. Houve promessa de que em 2010 seria
entregue à Associação, em 2011 também e até a presente data a associação
está esperando. Já conversamos com o Executivo, já estivemos no SETOP,
até então não fomos bem sucedidos. Conforme palavras do Vereador Dary
Piloto Coelho, na ata anterior, este trator seria entregue em fevereiro, não
foi. Continuou dizendo que o trator se encontra debaixo de um galpão, eles
gostariam que estivesse trabalhando, servindo a comunidade. Após
colocações, o Vereador Cleuto Evangelista Pereira, indagou ao senhor
Vitorino se o trator já foi entregue à associação. Obteve respostas que não.
Então direcionou ao Nobre Colega, vereador Dary Piloto Coelho, conforme
palavras ditas na ata anterior, que o mesmo seria entregue para a associação
neste mês de fevereiro. Disse o Vereador Dary Piloto, que ele foi apenas o
mensageiro da notícia como Líder do Governo. O Prefeito disse que seria
entregue em 2010, em 2011 e não vai ser entregue até o dia de hoje. Esteve
conversando com o Prefeito Simões, ele disse que será entregue até o dia
10 de março de 2012. Como porta voz do Prefeito está informando a
comunidade a qual pertence. Continuando o Vereador Timóteo, disse que
fica triste em ver esta situação, onde o Presidente da Associação arrumou
toda a documentação solicitada pela prefeitura e não resolveu a situação.
Vai chegar um momento em que os deputados deixarão de nos ajudar com
verbas, porque as mesmas não chegam ao seu destino. Apesar de seu
respeito pelos colegas Vereador Luzimar e vereador Dary, também se
empenhou em prol desta Associação. O Vereador Luzimar F. Alves
Mendes, no uso da palavra, agradeceu a presença de seus conterrâneos
nesta sessão, e por mais uma vez relatou o comentário desagradável

ocorrido, de que o trator não foi entregue à Associação, por sua causa, fato
esse que desconhece. Seu desejo é que a associação receba esta máquina, e
possa auxiliá-los. E ainda que fosse entregue de forma correta dentro do
que rege a Lei de Cessão de Uso. A próxima Sessão desta Casa será no dia
14 de março, foge a data que o Nobre Colega vereador Dary disse, ou seja,
10 de março. Para que a Associação não perca mais se colocou à disposição
para sessão extraordinária caso haja necessidade. Enfocou que a
Associação de Santa Rita recebeu um trator e não foi feito a Cessão de Uso,
está ilegal. Também ligou para o Prefeito ele disse que o trator será
entregue na próxima semana, conforme palavras dita pelo Nobre Colega
vereador Dary Piloto. Prosseguindo com a discussão o Vereador Dary
Piloto disse que o trator será entregue na comunidade de Centenário para a
Associação. Com a palavra o vereador João Batista Marçal Teixeira disse
que se sente feliz quando vê a comunidade cobrando. Sua intenção quando
pediu na ata anterior para constar as palavras do Nobre Colega Dary Piloto,
foi na intenção de abrir um debate em prol do povo de Centenário,
precisamente da Associação. Oportunamente teceu críticas a alguns setores
da Prefeitura com o descaso com a associação de Centenário, faltou
comunicação. Temos dinheiro parado, para o calçamento de Ocidente,
Santa Efigênia e quadra de Santa Eliza, é lamentável que por falta de
licitação e projetos, estamos perdendo esses recursos. Por isso é muito
importante a comunidade cobrar. E ainda fica triste por estar acontecendo
estas cobranças, porque este é um bem destinado a esta associação por
meio de Deputado. Nesta Casa há empenho sim, mas não depende só de
nós. Com certeza não faltou empenho dos colegas Luzimar e Dary em prol
deste benefício. E reivindicou ainda, que alguns setores da prefeitura
tomem mais precauções. O trator de Santa Rita não tem cessão de uso. É
preciso passar pelos trâmites legais. E ainda solicitou do senhor Presidente
espaço para no momento oportuno manifestar em prol do Piso salarial do
magistério. Continuando Senhor Presidente disse que diante do debate, foi
demonstrado mais uma vez a importância desta reivindicação e o empenho
de todos os vereadores. Teceu elogios a Secretária Márcia pela atuação e
apoio a esta Casa. O Vereador está aqui para legislar, reivindicar e muito
mais. Ele é o representante do povo no município. O Secretário Municipal
é para cumprir as ordens. Foi bacana o debate, com certeza desta união
surgirão efeitos em prol desta associação. Dando seqüência à pauta fez-se
leitura do Ofício nº 043/2012 atendendo solicitação do Vereador Cleuto

Evangelista Pereira, onde o Secretário de Ação Social o senhor Leonardo
Vita informou que foi realizado visita domiciliar ao senhor Elizeu Gomes
Ferreira, foi averiguado que o grupo familiar encontra-se em situação de
vulnerabilidade social. O Senhor Presidente agradeceu o empenho de todos
os vereadores em favor do senhor Elizeu que passa necessidade e por
transtornos de doença. Na seqüência, o vereador João Batista Marçal
explanou o assunto no que se refere ao Piso Nacional dos Professores de
2012 no valor de R$ 1.451,00 (hum mil e quatrocentos e cinqüenta e hum
reais). Vimos à insatisfação dos Prefeitos com relação a este piso salarial.
Solicitou da Secretaria da Educação, que se encontra presente, muito
empenho e apoio aos professores, por se tratar de uma classe nobre. Vimos
que o MEC(Ministério da Educação) definiu em R$ 1.451,00 o piso salarial
com aumento de 22,22% em relação ao ano de 2011. Alguns governos
estaduais e municipais criticam o critério de reajuste e defendem que o
valor deveria ser corrigido pelo índice nacional de preços ao Consumidor,
como ocorre em outras carreiras. Continuou dizendo que fica feliz com este
piso salarial, nisto reiterou seu apreço aos educadores. O Brasil só será
justo e tranqüilo quando conseguir ter acesso a uma educação de qualidade.
Prosseguindo, o Senhor Presidente deu seqüência aos trabalhos passou-se
ao processo de votação da Conta referente ao ano de 2004 conforme
Processo nº 697117, do ex-prefeito Teófilo Antonio Soares. Tendo em vista
que se encontra com o parecer favorável da Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, o Senhor Presidente colocou-a em
votação, os nove vereadores votaram SIM pela aprovação. Tendo sido
aprovado o Projeto de Resolução nº 001/2012 que “Dispõe sobre a
aprovação das Contas do Prefeito Municipal de Mutum, relativas ao
exercício de 2004, conforme processo 697117 do TCEMG (Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais). Passou-se ao processo de votação da
Conta referente ao ano de 2010 conforme Processo nº 843345, do Prefeito
Gentil Simões Caldeira Filho. Tendo em vista que se encontra com o
parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de
Contas, o Senhor Presidente colocou-a em votação, os nove vereadores
votaram SIM pela aprovação. Tendo sido aprovado o Projeto de Resolução
nº 003/2012 que “Dispõe sobre a aprovação das Contas do Prefeito
Municipal de Mutum, relativas ao exercício de 2010, conforme processo
843345 do TCEMG (Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais). Após
votação o vereador Timóteo Medeiros justificou que, seu voto foi favorável

acreditando no estudo feito pela Comissão de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas. Em seguida com a permissão de todos vereadores a
palavra foi dada ao senhor João Batista morador da comunidade de
Humaitá e representante do colegiado escolar, veio reivindicar transporte
escolar para os alunos de sua comunidade. Os carros existentes não
atendem a demanda, é preciso mais um carro. Após colocações a senhora
Secretária da Educação, que se encontrava presente, informou-os que está
ciente da situação e a partir do dia 05 de março, segunda feira será
colocado mais um carro com a finalidade de transportar os alunos. O
vereador Timóteo Medeiros informou a todos que no dia 02 de março a
partir das 9:00(nove) horas estarão visitando as comunidades de Imbiruçu,
Humaitá e Roseiral para tratar do assunto que se refere Transporte escolar
para alunos e acompanhantes da APAE e o Convênio da Prefeitura, uma
vez que, temos sido muito cobrados por providências. Concluiu que, fica
feliz com o empenho da Secretária da Educação no que se refere a situação
de Humaitá. Esgotado os assuntos pautados, o senhor Presidente informou
que a próxima sessão será no dia 14 de março, horário regimental e
solicitou do Senhor Secretario que fizesse a chamada final, presente todos
relacionados no inicio desta sessão. Nada mais a tratar, encerrou-se às
14:25(quatorze horas e vinte e cinco minutos) sob a proteção de Deus. 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 vinte e nove dias do mês
de fevereiro do ano dois mil e doze.

