ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (16ª) décima sexta Sessão Ordinária do (4º) quarto período da (4ª)
quarta Sessão Legislativa da (16ª) Décima Sexta Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (31) trinta e hum dias do mês de outubro 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: Antonio Moreira de Souza, João Batista
Marçal Teixeira, José Miguel Alves, Luzimar Fortunato Alves Mendes e
Timóteo Medeiros Costa. Os vereadores Adilson Saturnino da Silva e Dary
Piloto Coelho não compareceram, as faltas foram justificadas e aceitas por
todos. Comprovada a presença dos (07) sete vereadores no ato da chamada,
o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão sob a proteção de Deus, com
a leitura do Livro de Provérbios capítulo dezesseis, versículo de um a dez,
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. Dando seqüência, o
Senhor Presidente, acolheu os visitantes e fez a leitura do Parecer nº 9/2012
da Comissão em Conjunto, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº
2/2012, foi relator o vereador Dary Piloto Coelho. Passou-se a
reapresentação do Projeto de Lei nº 002/2012 que “Dispõe sobre o controle
de ruídos, sons e vibrações no município de Mutum e dá outras
providências” autoria do vereador Cleuto Evangelista Pereira e demais
vereadores co-autores. Após apresentação, em vista de não haver nada mais
a acrescentar, o senhor Presidente colocou o projeto em primeira votação,
aprovado pelos presentes. De acordo com as exigências do artigo 28 do
Regimento Interno assumiu os trabalhos o vice-presidente vereador João
Batista Marçal Teixeira, que apresentou a Moção de Congratulação nº
10/2012, de autoria do vereador Gezio Nunes de Oliveira, congratulando
com a Família Marinho Felipe em reconhecimento pelos 40 anos de
existência do comercio do Marinho Felipe. Após apresentação o autor
vereador Gezio, teceu comentário embasado na justificativa da Moção.
Disse que a família conserva a tradição de geração para a geração, há mais
de 40 anos. São valores vividos pelo pai e passado para os filhos. O que é
muito raro nos dias de hoje. Também o Vereador Timóteo, como diretor

dos Lojistas agradeceu o Manoel Felipe, presente nesta Sessão pela sua
contribuição, pelo atendimento. A família mantém a tradição a mais de 40
anos, com certeza é merecedora deste reconhecimento. O Vereador João
Batista Marçal parabenizou o nobre colega pela iniciativa e disse que as
vezes são feitas muitas Moções e situações como esta são esquecidas.
Oportunamente lembrou-se do Armazém Minas Gerais que também tem
história semelhante. Após discussão, colocou a Moção em votação,
aprovado por unanimidade. O senhor Presidente retomou a pauta e
apresentou a Moção de Congratulação nº 11/2012, autoria do Vereador
Timóteo e demais vereadores co-autores. Congratulando com a Paróquia
São Manoel de Mutum pela celebração do Jubileu de Centenário ocorrido
no dia 27 de outubro do corrente ano. O autor vereador Timóteo no uso da
palavra, manifestou-se em prol da mesma, agradeceu, a assessoria desta
casa, pela confecção da referida moção, aos nobres colegas pela parceria e
apoio. Em seguida o vereador Luzimar Fortunato, agradeceu ao Nobre
Colega Timóteo pela consideração com a Paróquia, mesmo sendo
evangélico, nem por isso deixou de manifestar seu reconhecimento pelo
acontecimento, relatando muitos fatos. Após discussão colocou a Moção
em votação, aprovada por unanimidade. Esgotado os assuntos pautados,
não havendo nada mais a tratar, encerrou-se às 13:15 h. (treze horas e
quinze minutos) sob a proteção de Deus. O senhor Presidente informou que
a próxima sessão será no dia quatorze de novembro, horário regimental.
Chamada final, presente todos relacionados no início desta sessão. E
eu__________________, secretário, lavrei a presente ata, que após lida, e,
aprovada, deverá ser assinada pelo senhor Presidente e demais Vereadores.
Plenário Joaquim Teixeira Pinto aos trinta e hum dias do mês de outubro do
ano dois mil e doze.

