ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (11ª) décima 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 agosto 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
Evangelho de São Lucas capítulo treze, versículo trinta e hum a trinta e
três, proclamado pelo vereador João Batista Marçal Teixeira. 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 em nome da Casa acolheu os presentes família Fidelis,
enlutada pelo passamento do ex-vereador Atarcizo Santana Fidelis, alunos
e professores da Escola Estadual Professora Levinda Alves da Silva de
Humaitá e demais pessoas da sociedade em seus diversos segmentos.
Dando seqüência aos trabalhos conforme contido na pauta antes da Oradora
Professora Maria Solange Almeida Reis usar a palavra a Secretária desta
Casa leu a Mensagem “Estou de pé com Jesus” dedicada a todos os
estudantes em comemoração ao seu dia 11 de agosto. Em seguida
Professora Solange agradeceu a acolhida desta Casa desejando que cada
vereador presente e aqueles que virão que lutem pelo bem comum.
Continuando com pauta passou-se a discussão e votação dos projetos
pautados. Reapresentação do Projeto de Lei nº 012/2012 que “Institui o
serviço de Proteção Social Básica a ser executado por Equipes Volante,
como equipe, adicional que integra o Centro de Referência de Assistência
Social do Município de Mutum(CRAS), ficando criadas as funções
públicas necessários para o atendimento ao referido programa, e dá outras
providências” autoria do Executivo Municipal em regime de urgência. A
presente matéria encontrava-se com vista do Nobre Vereador João Batista
Marçal Teixeira. O mesmo justificou que pediu vista na sessão anterior

porque tinha dúvidas. Não foi possível sanar as duvidas por esta razão
contou com a colaboração dos colegas para que o projeto continue em
estudo, no objetivo de que possam estudá-lo e fazer as correções que se
fizerem necessárias, considerando a relevância da matéria. Por mais uma
vez justificou que foi sua falha, contou com o apoio dos colegas. Solicitou
do senhor Presidente consultar Plenário em sua soberania a viabilidade de
alongar o prazo de tramitação do presente projeto de lei. Imediatamente o
senhor Presidente em atenção ao Nobre vereador João Batista, consultou o
plenário, o vereador Dary Piloto sugeriu que se suspenda a sessão por
cinco minutos para sanar as duvidas existentes e votar o projeto ainda nesta
sessão, sendo que o vereador Adilson opinou pela sugestão do Vereador
Dary Piloto. Em vista da não concordância do Vereador Dary Piloto pela
forma aplicada. O senhor Presidente por mais uma vez questionou o
plenário quanto a opção pela solicitação do Vereador João Batista Marçal
em permanecer o Projeto tramitando para sanar as duvidas existentes e pela
solicitação do Vereador Dary Piloto em suspender a sessão por cinco
minutos possam sanar as duvidas e votar ainda nesta sessão. A maioria
opinou para que o projeto continue tramitando até que sofra as correções
que se fizerem necessárias. O Senhor Presidente informou que agiu de
acordo com a soberania do Plenário. Continuando fez-se leitura do Pedido
de Providência de autoria do vereador José Miguel Alves e co-autor
vereadores: Gezio Nunes de Oliveira, Timóteo Medeiros Costa e Dary
Piloto Coelho solicitando “patrolar as estradas dos córregos: São Roque,
Santa Rita(incluindo a Serra de Santa Rita), Santa Maria, Alto Ciriquite,
Córrego da Floresta, Serra de São Barnabé, Capoeirão, Córrego Beira Rio e
Córrego do Azul onde for necessário”. Após leitura o autor vereador José
Miguel disse que as estradas estão muito ruins. São Roque fez parte das
estradas. Na zona cafeeira falta estrada dificultando o escoamento da
produção. Visou a importância de que o Prefeito Municipal juntamente
com a Secretaria competente interceda no sentido de proporcionar o melhor
para o município. O Vereador Timóteo Medeiros demonstrou ao Nobre
Colega sua gratidão pelo espaço, afirmando que nesta Casa de leis tem
democracia. Todos nós queremos o melhor para o município. O Vereador
João Batista Marçal parabenizou o autor pela iniciativa bem como os
demais co-autores apoiadores da solicitação. E disse que neste pedido citam
alguns locais, mas é todo município que precisa de melhoria nas estradas.
Lamentou por que tem maquinas do município na propriedade do Henrique

Baldino, prestando serviço particular. Disse ainda que deparou com uma
patrol fazendo serviço particular em outra fazenda. Poço de peixe, terreiro
de café e outros. Enquanto isso não tem estradas para rodar. Concluiu que
seu desabafo foi em favor do povo. Após discussão, colocou o pedido de
providência em votação, aprovado por todos. Prosseguindo, fez-se leitura
da Moção de Pêsames nº 008/2012 de autoria do vereador Timóteo
Medeiros Costa manifestando pesar com a família do Atarcizo Santana
Fidelis pelo seu passamento ocorrido no dia 04 de julho do corrente ano,
vítima de acidente. O autor vereador Timóteo manifestou em prol da
presente Moção lembrando-se da importância deste ato para a família
Fidelis. Deixou seu apreço a todos pelo que Atarcizo representou para a
sociedade de Mutum. O Vereador Cleuto manifestou-se solidário a família,
em reconhecimento a vida de Atarcizo que carregou a sua bandeira. O
Vereador João Batista Marçal Teixeira primeiramente agradeceu ao Nobre
Colega Vereador Timóteo pelo espaço e a solidariedade dos demais
colegas. Fez seu pronunciamento em favor de Atarcizo em três momentos:
Primeiro uma pequena avaliação no Partido dos Trabalhadores; segundo
sua vida na igreja e terceiro sua vida na sociedade. Ele foi um militante no
Partido dos Trabalhadores e de sua importância para o mesmo. Ele
acreditava no que fazia. Perdemos Atarcizo pela morte. Também perdemos
muitos outros não pela morte. Ele e também sua irmã Nelia foram
despejados da Prefeitura. Ele dizia que o povo era maior, agia como cristão.
Vê que tantos hoje são cristãos, mas não podem falar mais. Lembrou de sua
luta em favor do Sindicato dos Trabalhadores, nunca pelo emprego, mas
pela disposição em servir. Ele acreditava na luta social como luta da
transformação. Morreu na estrada, porque dedicava seu tempo a serviço
dos outros.Encerrou sua fala agradecendo o espaço ao senhor Presidente
pela conduta desta Casa e aos presentes, povo de Imbiruçu que tem seus
desafios, mas sabem reunir no momento certo. O Vereador Dary Piloto
agradeceu o espaço direcionou sua fala a senhora Leocardia mãe de
Atarcizo. Há mais de 20 anos conheceu Atarcizo, estava presente quando
ele votou contra o rateio, também foi parceiro quando concorreu a
Presidência do Sindicato dos Trabalhadores, sua meta era ajudar os outros.
Continuou que quando quis filiar ao PT e foi barrado, teve o apoio de
Atarcizo. Continuando, o Vereador Luzimar disse que conheceu muito bem
Atarcizo com toda sua militância. O vereador Adilson disse que conviveu
muito tempo com Atarcizo, reconhece que ele só deixou coisas boas. Todos

se colocaram à disposição da família. Concluindo o senhor Presidente
deixou seu apreço aos familiares na pessoa de Dona Leocardia pela perda
deste grande homem, que não cursou nenhuma faculdade, mas tinha a
sabedoria de Deus. Após longa discussão colocou a Moção em votação,
aprovada por unanimidade. Após votação o Vereador Timóteo juntamente
com o ex-vereador Robson Marciano Dutra entregou para o senhor
Presidente uma camisa estampada com pensamento lembrando Atarcizo,
que deverá ficar arquivada nos anais desta Casa. Prosseguindo fêz-se
leitura da Moção de Pêsames nº 006/2012 de autoria do vereador Luzimar
Fortunato Alves Mendes e demais vereadores co-autores em solidariedade
com os familiares do senhor Valdemir Inácio Pinto ocorrido no dia 11 de
julho do corrente ano. O autor Vereador Luzimar Fortunato breviou
comentário manifestando satisfatoriamente a oportunidade de falar de uma
pessoa que viveu muito bem e teve um legado muito grande. O Vereador
João Batista Marçal parabenizou o autor pela iniciativa alencou que ele
também foi um funcionário público, trabalhou como motorista do
caminhão de lixo. Também o vereador Dary Piloto Coelho registrou seu
apreço a pessoa do senhor Valdemir a que foi parceiro como motorista, no
trabalho com veículos. Após discussão colocou a Moção em votação,
aprovada por unanimidade. Continuando fez-se leitura da Moção de
Pêsames nº 007/2012 em solidariedade com a família do senhor Wilson
José Fernandes – Fio do SETOP de autoria do Vereador Luzimar Fortunato
Alves Mendes e demais vereadores co-autores ocorrido no dia 11 de julho
do corrente ano. Com a palavra o autor Vereador Luzimar, lembrou a
pessoa do Fio, homem de caráter, trabalhador de um grande legado. O
Vereador João Batista enfocou muito bem o serviço do Fio como
funcionário público, sempre se pautando em atender a todos, com muita
responsabilidade e pontualidade. Disse o vereador Dary Piloto que Fio
trabalhava na Prefeitura, muito responsável. Um dos melhores motorista de
Mutum. Sua luta foi incansável. Após discussão com o apoio de todos o
senhor Presidente colocou a Moção em votação, aprovada pelos presentes.
Esgotado os assuntos pautados, o senhor Presidente Convidou dona
Leocardia mãe do saudoso Atarcizo Santana Fidelis, para receber um Baner
que ficou exposto no plenário desde a morte de Atarcizo. Também o
vereador João Batista Marçal, justificou com a família Fidelis que enviou o
ônibus, houve desencontro. Em seguida a Secretária desta Casa juntamente
com os demais funcionários, fez leitura da mensagem “Pai de Todo Jeito”

dedicado a todos os pais em especial aos pais vereadores, pelo seu dia a ser
celebrado em 12 de agosto. Em seguida a Presidência desta Casa
cumprimentou a todos os pais, agradeceu a presença de todos e informou
que a próxima sessão ordinária será no dia 29 de agosto do corrente ano. O
Presidente da Comissão em Conjunto vereador Antonio Moreira marcou
reunião da Comissão para o dia 15 de agosto às 12:00 horas. O Presidente
da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas vereador João
Batista Marçal Teixeira resguardou que se não houver acordo nos projetos,
sua Comissão dará Parecer em separado. O Vereador Dary Piloto disse que
concorda em parte com o Nobre Colega, pois o acordo feito deve ser
respeitado. Por mais uma vez o vereador João Batista disse que se pauta
pelo diálogo. E não havendo nada mais a discutir, encerrou-se às 14h25min
(quatorze horas e vinte e cinco minutos) sob a proteção de Deus com a
chamada final, presente todos relacionados no início desta sessão. E eu
Cleuto Evangelista Pereira, secretario 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
agosto do ano dois mil e doze.

