ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (12ª) décima 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 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 da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios capítulo
quarto, versículo de um a dois, 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 a Presidência desta Casa
apresentou o Projeto de Lei nº 018/2012 que “Abre crédito Suplementar
ao Orçamento do corrente exercício, aprovado pela Lei Municipal nº
737/2011, e dá outras providências” autoria da Mesa Diretora em regime de
urgência. Após a apresentação o Vereador Luzimar Fortunato Alves
Mendes solicitou do senhor Presidente consultar o plenário em sua
soberania, a possibilidade de dispensar o parecer neste Projeto e votá-lo
nesta sessão, uma vez que trata de Projeto interno em caráter de urgência.
Após solicitação, o senhor Presidente indagou em separado todos os
vereadores, que manifestaram a favor da solicitação. O mesmo voltará em
plenário no momento oportuno. Continuando apresentou-se o Projeto de
Resolução nº 06/2012 que “Dispõe sobre a previsão Orçamentária da
Câmara Municipal de Mutum, Estado de Minas Gerais, para o exercício de
2013” autoria da Mesa Diretora em regime de urgência. Após apresentação
o vereador Luzimar Fortunato Alves Mendes solicitau do senhor Presidente
consultar o Plenário em sua soberania a viabilidade de dispensar o parecer
neste Projeto de Resolução, por se tratar de matéria urgente e que também
foi confeccionada pelo contador desta Casa. Imediatamente o senhor
Presidente consultou o Plenário, todos manifestaram a favor da solicitação

do vereador Luzimar. O mesmo voltará em plenário no momento oportuno.
Continuando, o senhor Presidente fez leitura do Pedido de Providência de
autoria do Vereador Luzimar Fortunato Alves Mendes e demais vereadores
co-autores, com a permissão do autor, solicitando “construir redutores de
velocidade(quebra-molas) na extensão da Rua Celso Costa, especialmente
próximo à Mercearia do Marcão e ao acesso à Escola Estadual do Bairro
Cantinho do Céu” o autor vereador Luzimar Fortunato breviou comentário
enfocando a importâancia destes redutores de velocidade ou que melhor
atender nesta localidade onde os carros passam em alta velocidade. Os
demais vereadores co-autores desta solicitação manifestaram solidários ao
autor por se tratar de solicitação necessária e de interesse dos moradores e
comerciantes. Incluindo em sua fala o vereador Dary Piloto disse que em
reunião política neste local, solicitou do Prefeito Simões a atenção a esta
solicitação. Concluindo o senhor Presidente, disse que esta Casa na pessoa
de cada vereador cumpre muito bem suas funções. Sempre voltados às
necessidades do povo. Não havendo nada mais a tratar, colocou o pedido
de providência em votação, aprovado pelos presentes. Fêz-se leitura da
Moção de Pêsames nº 009/2012 de autoria do vereador Timóteo Medeiros
Costa e demais vereadores co-autores manifestando o pesar com o Nobre
Colega vereador Antonio Moreira e demais familiares pelo passamento de
sua mãe Dona Rosa Nicolina de Souza, ocorrido no dia 15 de agosto de
2012. O autor vereador Timóteo registrou seu reconhecimento a pessoa no
Nobre Colega Antonio, compartilhando com ele estes momentos de
tristeza. Os demais colegas e co-autores manifestaram solidários ao autor,
reconhecendo a sua iniciativa , e também sendo solidários ao Nobre Colega
enlutado.. Após longa discussão colocou a Moção em votação, aprovada
por todos. Prosseguindo, conforme decisão e soberania do Plenário o
Senhor Presidente, retomou o Projeto de lei nº 018/2012, apresentado
anteriormente, em vista de não haver nada mais a discutir, colocou-o em
votação única, aprovado por unanimidade. Reapresentou também por meio
da soberania do Plenário o Projeto de Resolução nº 006/2012, não havendo
nada mais a discutir colocou-o em votação única, aprovado por
unanimidade. Em seguida o vereador Dary Piloto Coelho, solicitou do
Senhor Presidente consultar o plenário em sua soberania a viabilidade de
incluir na ordem do dia um Pedido de Providência de extrema relevância e
urgência. O Senhor Presidente indagou ao plenário todos manifestaram a
favor de inseri-lo na pauta. Fez-se leitura do Pedido de Providência de

autoria do Vereador Dary Piloto Coelho, solicitando “construir redutores de
velocidade(quebra-molas) na extensão da Rua Dom Cavati, especialmente
próximo ao Colégio Mutum, no centro da cidade” , o autor vereador Dary
Piloto Coelho breviou comentários no sentido de informar e defender a
necessidade desta solicitação, e também que atende os anseios de
moradores, pais, alunos e professores do Colégio Mutum. O Vereador João
Batista disse que o mais viável seria colocar faixa de pedestres e educar o
povo. Quebra molas não é a melhor solução, não é uma boa procedência. O
Vereador Dary disse que concorda que o mais viável é educar o povo, mas
enquanto não resolve quebra molas é a solução. O Vereador Timóteo
informou que nesta Casa já foram aprovados pedidos para construir faixa
de pedestres, só que, não foram executados, os vereadores ficaram
esquecidos. Após discussão o senhor Presidente colocou o Pedido de
Providência em votação, aprovado por unanimidade. Esgotado os assuntos
pautados, o senhor Presidente relembrou a importância de todos no desfile
cívico no dia 05/09 às 10:30 horas. E, não havendo nada mais a discutir
encerrou-se a presente sessão às 13:35 h. sob a proteção de Deus, chamada
final, presente todos relacionados no início desta sessão, e de comum
acordo ficou combinado que a próxima sessão ordinária da Câmara
Municipal foi antecipada para o dia (10) dez de setembro de 2012, no
horário regimental. 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 (29)
vinte e nove dias do mês de agosto do ano dois mil e doze.

