ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (8ª) Oitava Sessão Ordinária do (4º) quarto período da (4ª) quarta
Sessão Legislativa da (16ª) Décima Sexta Legislatura da Câmara Municipal
de Mutum. Aos (30) trinta dias do mês de maio 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 segunda Carta de São
Paulo a Timóteo, capítulo dois versículo de um a dois, proclamado pelo
vereador Cleuto Evangelista Pereira. Leu em seguida a Ata da Sessão
anterior, posta em discussão, tendo em vista não ocorrer manifestação
discordante, recebeu aprovação unânime. Prosseguindo, fez-se leitura das
correspondências como seguem Convite para XIV Festa Caipira da APAE
de Mutum no dia primeiro de junho do ano dois mil e doze, no parquinho a
partir das 19:00 horas e Convite de casamento de Maria de Fátima e Adão
que será no dia quatorze de julho deste ano. Ela irmã do Vereador Cleuto
Evangelista. Em seguida o senhor Presidente acolheu os visitantes
enfocando a importância de cada um para o Legislativo Municipal. Passouse a primeira apresentação do Projeto de Lei nº 008/2012 que “Dispõe
sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária referente ao
Exercício Financeiro de 2013, e dá outras providências” autoria do
Executivo Municipal, encaminhado às Comissões Permanentes. Conforme
Normas Regimentais se inscreveu para usar a palavra o senhor José Costa,
Presidente do Projeto Livre para Viver, o mesmo expôs o assunto que se
refere à prevenção às drogas. Explicou minuciosamente todo o processo,
disse que irão ministrar palestras nas escolas e outros locais com este
objetivo. Também expôs a questão da verba de subvenção aprovada pela
Câmara Municipal e nunca repassada para a entidade. Nisto solicitou o
empenho desta Casa, uma vez que o Projeto necessita e está sobrevivendo
pela misericórdia de Deus e ajuda das pessoas. Informou que fizeram uma
campanha de camisas por meio de patrocinadores, as mesmas serão

vendidas por R$ 10,00 (dez reais). Informou também, que estão buscando
apoio nos três poderes. Tem a campanha de R$ 1,00 (um real)em varios
locais de coleta onde as pessoas podem depositar. Oportunamente informou
que o Prefeito de Aimorés repassa as subvenções para as entidades.
Solicitaram o apoio desta Casa para a confecção das Cartilhas que serão
usadas nas palestras de Prevenção as drogas. Prosseguindo o Vereador
Timóteo disse que se sente muito feliz em ver cidadãos empenhados neste
processo da Prevenção. Dentro do possível quer estar presente no meio
deles. Lamentou porque em Mutum não está acontecendo como o Prefeito
de Aimorés. O Vereador João Batista Marçal incentivou aos membros do
Projeto para que divulguem o trabalho também na zona rural, e que
houvesse maior empenho, independente de credo religioso. Pois a visão
que tem que o trabalho não é expandido a todas as pessoas. Numa
população de 28 mil pessoas poderia dar muito mais. Fez várias sugestões
com o objetivo de que o Projeto tenha um rendimento promissor. O Senhor
Presidente, louvou as colocações que foram expostas, uma vez que tratam
de uma ação valiosa em favor do Projeto. Colocou-se à disposição em favor
do melhor para esta entidade. O Senhor Jose Costa recebeu todas as
sugestões de descentralizar o projeto, mas faltam pessoas para aderir ao
grupo e auxiliá-los nas questões abordadas. O Vereador Timóteo sugeriu
fazer um trabalho nos comércios para que no dia do lançamento das
camisas todos usassem iguais, para reforçar a campanha. O Senhor
Presidente informou que tramita na câmara projeto da Lei do Silêncio, com
certeza ajudará muito. Por mais uma vez viu-se pela equipe do Projeto a
conquista de um alqueire de terras para ampliar os trabalhos. Colocou-se a
disposição para levar a frente o COMADE – Conselho Municipal
Antidrogas. Com a palavra o senhor Presidente informou que a próxima
sessão será no dia 13 (treze) de junho, horário regimental. Não havendo
nada mais a tratar encerrou-se às 13:25(treze 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 trinta
dias do mês de maio do ano dois mil e doze.

