ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (17ª) décima sétima Sessão Ordinária do (4º) quarto período da (4ª)
quarta Sessão Legislativa da (16ª) Décima Sexta Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (14) quatorze dias do mês de novembro 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, 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 Livro de Daniel, capítulo dois, versículo vinte a
vinte e três, 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. Dando
seqüência, o Senhor Presidente acolheu carinhosamente os alunos da
Professora Jaqueline Pinto do 6º ano da Escola Estadual Dionysio Costa.
Passou-se a leitura das correspondências como seguem: Ofício nº 90/2012
do Padre Silas de Paula Barros, agradecendo a manifestação desta Casa
por ocasião da festa de Jubileu de Centenário da Paróquia de São Manoel.
E Convite da AABB Comunidade para a exposição de trabalhos artesanais
dos educandos, que será realizado no dia 21/11/2012 das 08:00 às 15:00
horas na praça Benedito Valadares. Prosseguindo, passou-se a segunda
apresentação do Projeto de Lei nº 2/2012 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 coautores. Posto em discussão, tendo em vista não haver nada mais a
acrescentar, passou-se a segunda votação, aprovado por unanimidade. Em
seguida o senhor Presidente informou que no dia 15 de novembro é feriado
e dia 16 de novembro ponto facultativo. Em seguida o Vereador Timóteo
direcionou aos alunos presentes e disse que a primeira vez que veio a esta
Casa, se sentiu como os alunos estão sentindo agora, por não conhecer a
procedência desta Casa. Teceu comentários de como esta Casa age nos
estudos dos projetos e a atuação nas comissões. Doou a sua pauta do dia e a

sua Lei Orgânica para os alunos, onde tem as normas que devem direcionar
os trabalhos desta Casa, os deveres e obrigações dos vereadores. Concluiu
dizendo que nesta Casa existe vereadores comprometidos com o bem
comum. Em seguida o vereador Dary Piloto, disse que leu a carta da aluna
escrita para o Presidente Gezio Nunes. E, com relação ao projeto de lei de
autoria do Nobre Colega vereador Cleuto, aprovado anteriormente,
solicitou do Senhor Presidente, convidar a Polícia Militar para vir a esta
Casa e juntos, verem o que pode ser feito, pois o clube não tem hora de
abrir e nem hora de fechar. Tem bares vendendo bebida alcoólica para
menores. Em seguida o Presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas, vereador João Batista Marçal Teixeira, convidou todos
os vereadores para estudo do Orçamento para 2013, no dia 21 de
novembro, quarta-feira às 9:00 h, apesar do mesmo ser de responsabilidade
da Comissão de Finanças. Não havendo nada mais a discutir, encerrou-se
às 13:25(treze horas e vinte e cinco minutos) sob a proteção de Deus,
chamada final, presente todos relacionados no início desta Sessão. Em
seguida, o senhor Presidente informou que a próxima sessão será no dia 28
de novembro, 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 quatorze dias do mês de novembro do ano dois mil e
doze.

