ATA DA 14ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (14ª) décima quarta Sessão Ordinária do (4º) quarto período da (4ª)
quarta Sessão Legislativa da (16ª) Décima Sexta Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (26) vinte e seis dias do mês de setembro do ano
dois mil e doze, reuniu-se às 12:15 (doze horas e quinze), 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,
Luzimar Fortunato Alves Mendes e Timóteo Medeiros Costa. Não
compareceu o vereador José Miguel Alves. Comprovada a presença dos
(08) oito vereadores no ato da chamada, o Senhor Presidente declarou
aberta a Sessão sob a proteção de Deus, com a leitura do Evangelho de São
João, capítulo quatorze, versículos de vinte e sete a vinte e oito,
proclamado pelo vereador Timóteo Medeiros Costa. 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, enfocando a
importância da presença de todos nesta Casa de Leis. Conforme Normas
Regimentais se inscreveu para falar o Senhor Karone Marllus Rocha de
Oliveira – Presidente da APAE. O mesmo no uso da palavra, saudou
prazerosamente a todos manifestando alegria pela oportunidade destacando
três pontos importantes em sua fala. Primeiro – duas datas importantes para
os APAEANOS: 21 de setembro - dia nacional de luta da pessoa com
deficiência e dias 21 a 28/08 – semana nacional da pessoa com deficiência
intelectual e múltipla.Em segundo falou de um relevante prêmio que a
entidade recebeu em âmbito nacional e em terceiro concluiu com pequenas
colocações sobre o movimento Apaeano no município e no Brasil. Dentre
todas colocações e dos benefícios desta entidade para os portadores de
deficiência, ele destacou que neste ano foi regularizado o transporte de
alunos com acompanhamento. E com relação a Verba de Subvenção, ainda
não receberam. Agradeceu a todos o espaço e reforçou o convite a todos,
para fazerem visita a sede da APAE. Ou se quizerem acompanhar os
trabalhos
desta
entidade
por
meio
do
site
WWW.apaemutum.blogspot.com.br. Em seguida a vereador Timóteo disse

que se sente muito feliz com o trabalho da APAE e também pelos
profissionais que são capacitados para este trabalho. Em seguida o senhor
Presidente teceu comentário reconhecendo o trabalho desenvolvido pela
APAE e pela atuação e transparência do Presidente da Apae, o senhor
Karone. Concluindo, disse que esta Casa é parceira tem as portas abertas
para a entidade. Continuando, o Senhor Presidente, fez a leitura do Pedido
de providência de autoria do Vereador Timóteo e demais vereadores coautor, solicitando: “fazer limpeza constante dos cemitérios do município;
recadastrar os túmulos e identificá-los; pintar os muros dos cemitérios;
trocar as lâmpadas queimadas e colocar onde foram retiradas.”. Com a
palavra o autor vereador Timóteo frisou muito bem em suas palavras
espelhando no Livro de Genesis capítulo trinta e cinco, versículo dezenove,
capítulo cinqüenta versículo cinco e treze, demonstrou-se com preocupado
com a situação, enfocou que devemos respeitar com nossos mortos.
Encerrou sua fala pedindo a Presidência desta Casa que converse com o
Chefe do Executivo no sentido de providenciar a iluminação para o
cemitério da Paz.
O Senhor Presidente agradeceu ao Nobre Colega o
espaço, e disse que esta é uma luta de todos. Não havendo nada mais a
acrescentar, colocou o Pedido de Providência em votação, aprovado por
unanimidade. Esgotado os assuntos pautados, o Vereador João Batista
Marçal solicitou a palavra e disse: faltam apenas onze dias para o processo
eleitoral. Oportunamente deixou seu abraço com votos de sucesso para
todos que estão concorrendo às eleições no próximo dia 07 de outubro
deste ano, que vença aquele que está dentro do projeto de Deus. Disse
ainda que não está concorrendo para o cargo de vereador, mas valeu a pena
a experiência e convivência com todos nesta Casa durante sua trajetoria.
Também o vereador Luzimar disse que não está concorrendo para o cargo
de Vereador, se expressou como pessoa que viveu nesta Casa por 12 anos,
o qual tem orgulho. Aqui ele cresceu, aprendeu muito e também pode
ensinar. Está saindo de cabeça erguida. Desejou sucesso aos colegas que
pleiteiam o cargo. Disse ainda que o processo eleitoral está tomando
destino complicado, tudo girando em torno de dinheiro. É preciso rever esta
situação não apenas em nível de Mutum, mas a nível nacional. O vereador
Timóteo disse que fica feliz com as palavras dos vereadores João Batista e
Luzimar, eles não pleiteiam cargo nesta Casa. Espera em Deus que
prevaleça a democracia e o respeito. Oportunamente agradeceu o apoio dos
colegas neste primeiro mandato. O Vereador Cleuto no uso da palavra

disse, que ninguém venda o seu voto, escolham bem os seus candidatos.
Com a palavra o Vereador Dary Piloto disse que é vereador de quatro
mandatos o veterano desta Casa, pleiteia mais este mandato. O senhor
Presidente disse que também está concorrendo às eleições. Agradeceu aos
colegas pela parceria, também nesta Casa somos todos amigos. Muitas
vezes o eleitor faz o político corrupto, porque vendem o seu voto. Desejou
que todos continuem sendo amigos, apesar do resultado das eleições. Em
seguida o vereador João Batista Marçal solicitou do senhor Presidente
consultar o plenário em sua soberania a possibilidade de alongar a data da
próxima Sessão para o dia 17 de outubro de 2012, em virtude das eleições.
Após consultar o plenário, todos manifestaram a favor. Ficou decidido a
partir da soberania do plenário, que a próxima sessão será no dia 17 de
outubro do corrente ano. Não havendo nada mais discutir o Senhor
Presidente encerrou a sessão às 13:55(quatorze 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 seis dias do mês de setembro do ano dois mil e
doze.

