ATA da 3ª SESSÃO Extraordinária
Ata da (3ª) terceira Sessão Extraordinária do (4º) quarto período da (4ª)
quarta Sessão Legislativa da (16ª) Décima Sexta Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (14) quatorze dias do mês de março do ano dois
mil e doze, reuniu-se às 14:00 (quatorze 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. Em vista da ausência do
Presidente desta Casa, vereador Gezio Nunes de Oliveira, reuniu-se sob a
Presidência do vereador ado’c João Batista Marçal Teixeira e por mim
Luzimar Fortunato Alves Mendes secretario ado’c. Assumiu a Vice
Presidência o Vereador ado’ Cleuto Evangelista Pereira. Pelo livro de
presenças, verificou-se o comparecimento dos vereadores: Antonio Moreira
de Souza, Dary Piloto Coelho, José Miguel Alves e Timóteo Medeiros
Costa. Comprovada a presença dos (07) sete vereadores no ato da chamada,
o senhor Presidente declarou aberta a Sessão sob a proteção de Deus. Leu
em seguida a Ata da Sessão anterior, posta discussão, tendo em vista não
ocorrer manifestação discordante, recebeu aprovação unânime.
Prosseguindo com a pauta fez-se leitura dos pareceres da Comissão em
Conjunto, como seguem: Parecer nº 002/2012, opinando pela aprovação do
Projeto de Lei nº 003/2012, foi relator o Vereador Timóteo Medeiros.
Parecer nº 003/2012, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº
004/2012, foi relator o vereador José Miguel Alves e Parecer nº 004/2012
opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 005/2012, foi Relator o
vereador Dary Piloto Coelho. Registrou-se a presença do vereador
presidente Gezio Nunes de Oliveira, que havia se ausentado face a
compromissos inadiáveis. A mesa diretora continuou como foi formada
no início desta sessão. Passou-se a reapresentação 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, posto em discussão o vereador Timóteo Medeiros,
deixou bem claro que os vereadores são questionados no dia a dia com
relação a projetos como este. Estamos votando em projeto que seus artigos
estão bem explícitos, fáceis de entender. Disse ainda que foi procurado por
pessoas que passaram no concurso da prefeitura, temendo ser penalizados
com a aprovação deste projeto de lei. Como explicou a Secretária da
Educação, as contratações serão temporárias. Conforme palavras do
Vereador/Presidente Gezio Nunes de Oliveira todas as colocações foram

muito bem explanadas. Nada mais havendo a acrescentar, colocou o projeto
de lei em votação única, aprovado por unanimidade. Reapresentou-se o
Projeto de lei nº 004/2012 que “Autoriza o Executivo Municipal a celebrar
contrato de concessão de uso, dando outras providências” autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência, foi objeto de 01 emenda
Modificativa autoria da Comissão em Conjunto. Posto em discussão, em
vista de não existir nada mais a discutir colocou a emenda em votação,
aprovada por unanimidade. Colocou o Projeto de Lei nº 004/2012 em
votação única, aprovado por unanimidade. E por fim reapresentou-se o
Projeto de Lei nº 005/2012 que “Autoriza o Executivo Municipal a celebrar
contrato de concessão de uso, dando outras providências” autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência. Em seguida passou-se a
discussão, o vereador Dary Piloto, breviou agradecimento ao Prefeito pela
agilidade no Projeto de Lei, ao mesmo tempo se desculpou com a
comunidade pelo atraso na entrega do trator. O vereador Timóteo disse que
gostaria que os vereadores Luzimar e Dary informassem aos membros da
associação que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Cessão de Uso
em tempo hábil, ou seja, executou todo o processo em um só dia. Não
havendo nada mais a discutir colocou o projeto em votação única, aprovado
por unanimidade. Conforme apresentado na sessão anterior, o Projeto de
Emenda a Lei Orgânica Municipal nº 001/2012, ficou decidido e marcado
que todos os vereadores desta Casa se reunirão no dia 28 de março às 10:00
horas para dar parecer na presente matéria. Esgotado os assuntos pautados,
o vereador Cleuto Evangelista Pereira, solicitou a palavra e explanou o
seguinte assunto: Que o senhor Agnel Evangelista Lourenço mais
conhecido como Leo da ambulância, está usando os carros da saúde e
computador do Pronto Socorro municipal para fazer campanha eleitoral.
Tem testemunha dos fatos. Também já deu ciência do fato para o Secretário
da saúde o senhor Roberto, para tomar as devidas providências. E ainda
que o senhor Leo chegou de Belo Horizonte com o paciente menor e
cadeirante, após pedi-lo, se negou a levar o menino até Roseiral. Afirmou
que, ele negou porquê era para mim. Sendo que, ele tem usado os veículos
do município em caráter de consultas particulares para transportar pessoas
e também conduzindo pessoas de outros municípios. Mediante os fatos
questinou: porque não atender as pessoas de município? Disse ainda
quando informou para as acompanhantes do menor cadeirante, elas
responderam que ele não as levariam porque durante a viagem as assediou,

mas elas não aceitaram. Segundo uma delas não é a primeira vez. Mediante
o que foi explanado disse o Vereador Cleuto que quer fazer valer seus
direitos de vereador enquanto fiscalizador. Solicitou a intervenção e apoio
do Presidente desta Casa e dosdemais colegas, inclusive a necessidade de
se formar umacomissão para averiguar os fatos. Oportunamente o vereador
Timóteo registrou o seu apreço ao Nobre colega vereador Cleuto pela
seriedade e dinamismo que exerce sua função de vereador e a função de
enfermeiro. Em seguida o vereador Luzimar solicitou do Senhor Presidente
convidar o Secretário da saúde e formar comissão para fiscalizar os fatos.
Por mais uma vez o vereador Cleuto solicitou que providências sejam
tomadas com relação ao comportamento do senhor Leo, pois ele tem feito
muita coisa desagradável. O Vereador Luzimar sugeriu ainda ao senhor
Presidente que avalie juridicamente a situação. Se for necessário nomear
uma comissão por meio de portaria para averiguar os fatos. Prosseguindo o
vereador Timóteo solicitou a palavra e disse que, ainda não obteve resposta
do ofício nº 121/2011, datado de 09/11/11, com relação a escola de
Taquara. A comunidade espera por providência. Solicitou a intervenção do
Presidente desta Casa. Esgotado os assuntos, e, não havendo nada mais a
discutir o senhor Presidente encerrou às 15:25 horas sob a proteção de
Deus, com a chamada final, presente todos relacionados no início desta
sessão, acrescentando o vereador/presidente Gezio Nunes de Oliveira, que
chegou após a tolerância. E eu Luzimar Fortunato Alves Mendes,
Secretário ado’c, lavrei a presente ata, que, após lida, e, se aprovada deverá
ser assinada pelo senhor Presidente e demais vereadores. Plenário Joaquim
Teixeira Pinto aos quatorze dias do mês de março do ano dois mil e doze.

