ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (6ª) Sexta Sessão Ordinária do (4º) quarto período da (4ª) quarta
Sessão Legislativa da (16ª) Décima Sexta Legislatura da Câmara Municipal
de Mutum. Aos (25) vinte e cinco dias do mês de abril 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 do salmo 133,1-3,
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. Em seguida
o senhor Presidente acolheu carinhosamente os presentes destacando a
importância de cada um para o Legislativo. E passou a palavra aos oradores
inscritos de acordo com as normas regimentais. Com a palavra o senhor
Agnaldo Serrano de Freitas primeiramente manifestou sua satisfação pela
oportunidade expondo detalhadamente o assunto. Fez uma pequena síntese
da historia de Mutum e precisamente da história de Roseiral, sua terra
natal, que precisamente tem em média 130 anos. Oportunamente informou
que estão montando um processo de emancipação do distrito para cidade.
Desejo este almejado a anos atrás. Esboçou dados com base em datas e
pesquisa que comprova os fatos. Falou também das vantagens que pode
trazer para Mutum e de experiências em municípios vizinhos que valeram a
pena, como Taparuba, Martins Soares e outros. Encerrou sua fala
agradecendo a oportunidade e solicitando apoio desta Casa. Também os
vereadores Gezio, Dary, Cleuto, João Batista Marçal e Timóteo se
manifestaram solidários ao senhor Agnaldo, parabenizando-o pela
iniciativa. E ainda o vereador Cleuto justificou que não é culpa dele como
vereador, que o campo de futebol de Roseiral não ficou pronto, uma vez
que via telefone falou com o prefeito Simões da possibilidade de gramar o
campo sem que ele tivesse despesa, não teve retorno. E com relação a
iluminação do campo, foi através do Deputado Durval Ângelo, com a falta

de preservação se encontra toda danificada. E, ainda o calçamento das ruas
foi por meio de emenda do Deputado Durval Angelo. Continuando o
senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Geovane Teixeira Xavier,
o mesmo manifestou sua alegria por estar mais uma vez nesta Casa,
manifestando em prol do município. Veio convidar a todos para o 2º
Shooping Rural que terá início no dia 28 de abril às 20:00 (vinte) horas,
encerramento no dia 1º de maio às 19:30 (dezenove e trinta) horas. Por
mais uma vez disse que é de suma importância a presença de todos, e,
também serão convidados nominalmente para estar no palco. Esplanou a
importância do evento para o município, e que tem a parceria da Câmara
Municipal, Prefeitura, igreja católica, sindicatos e dos produtores. Em
seguida o senhor Presidente em nome dos demais colegas agradeceu o
convite enfocando a grandeza do evento. É muito bom saber que tem
pessoas de nossa cidade voltadas para o progresso. Mutum está crescendo,
mas pode crescer muito mais. Esta Casa é parceira, e podem contar com o
nosso apoio.O Vereador Timóteo, breviou comentário no sentido de
demonstrar sua preocupação com a zona rural, onde o homem depende de
tempo. A renda do homem do campo é o leite, mesmo com novas
tecnologias, com tanques de leite modernos, mas se não houver empenho
do Poder Público, nada vale. Em certa ocasião ele indagou ao Secretário de
Obras se tinha processo de gestão. Ele vê que não tem, porque não tem
melhorias nas estradas, na Prefeitura falta gestão. Encerrou sua fala se
colocando à disposição. Dando seqüência à Pauta o senhor Presidente
passou à discussão e votação das proposições como seguem: fez leitura do
Pedido de Providência de autoria do vereador Antonio Moreira de Souza e
co-autores vereadores Dary Piloto Coelho, Luzimar Fortunato Alves
Mendes e Gezio Nunes de Oliveira, solicitando “Murar ou cercar com tela,
o novo PSF da Vila do Distrito de Ocidente”. Posto em discussão o autor
vereador Antonio Moreira breviou comentário enfocando a necessidade
de murar o PSF recém inaugurado, mas que se encontra sem proteção dos
animais. O Vereador Timóteo disse que a obra é muito linda, mas falta
gestão na administração. Deveria ter concluído a obra já murada. Não
havendo nada mais a discutir, colocou o Pedido de Providência em votação,
aprovado por unanimidade. Continuando leu a Moção de Pêsames nº
003/2012 de autoria do vereador Dary Piloto Coelho e co-autor vereadores
Antonio Moreira de Souza, Luzimar Fortunato Alves Mendes e José
Miguel Alves em solidariedade com a família pelo passamento do senhor

José Alves Pereira mais conhecido por Chefe Branco ocorrido no dia 17 de
abril do corrente ano. O autor Vereador Dary Piloto Coelho descreveu
muito bem a pessoa do senhor Chefe Branco, trata-se de pessoa que foi
muito querida por todos, pela sua humildade, alegria, amizade e muitas
outras virtudes. Também o Vereador Luzimar agradeceu o espaço e as
palavras mencionadas na Moção, fazem jus ao agraciado porque condiz
com a vida deste senhor. Não havendo nada mais a acrescentar, colocou a
Moção em votação, aprovada por unanimidade. Em seguida o vereador
Cleuto Evangelista Pereira solicitou a palavra e informou que a senhora
Adriana Gonçalves Rodrigues de 32 anos de idade, prima do Colega
Vereador Adilson, estava no sistema para internação, o Leo da Ambulância
a retirou do sistema. Ele avisou para o Colega Adilson o fato ocorrido e que
o caso dela era sério. Infelizmente a mesma veio a falecer. Pelo os fatos
acontecidos dará seqüência ao processo de investigação. Na seqüência o
senhor Presidente informou por mais uma vez o convite da Prefeitura
Municipal de São João do Manhuaçu para a Cerimônia de Inauguração do
Centro Administrativo Arthur Aarão Corrêa a realizar-se no dia 28 de abril
de 2012, às 16 horas, quem quiser ir, deverá confirmar presença. Não
havendo nada mais a acrescentar, o senhor Presidente informou que a
próxima sessão será no dia 09 de maio do corrente ano, horário regimental.
Oportunamente em nome do Prefeito Simões, convidou todos os
vereadores para reunião de abertura do Centenário de Mutum na sexta feira
dia 27 de abril às 8:00 horas no Plenário da Câmara Municipal. Encerrouse às 13:55 (treze horas e cinqüenta e cinco minutos), 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 vinte e cinco dias do mês
de abril do ano dois mil e doze.

