ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (19ª) Décima Nona Sessão Ordinária do (3º) terceiro período da (3ª)
terceira sessão Legislativa da (16ª) décima sexta Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (07) sete dias do mês de dezembro do ano dois
mil e onze, reuniu-se no plenário Joaquim Teixeira Pinto da Câmara
Municipal de Mutum 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 tirada da Carta de São Paulo
aos Hebreus, capítulo treze, versículo de oito a nove, proclamado pelo
vereador Dary Piloto Coelho. Em seguida fêz-se leitura da Ata da Sessão
anterior, posta em discussão, o vereador Timóteo Medeiros indagou ao
Lider do Governo vereador Dary Piloto, se já tem resposta às solicitações
mencionadas na ata anterior. Obteve resposta que não. Não ocorrendo
manifestação discordante, a ata recebeu aprovação unânime. Em seguida o
vereador Dary Piloto entregou para os vereadores o calendário para 2012,
oferecido pelo Banco do Brasil. Prosseguindo com a pauta a Presidência
desta Casa, acolheu o senhor Gizelio Jacinto de Alencar, presente nesta
sessão e apresentou o Projeto de Resolução nº 010/2011 que “Dispõe sobre
a autorização para contratação de uma pessoa por 90 dias, para substituir o
vigia titular Silas Gomes Xavier a entrar em gozo de férias-prêmio”,
autoria da Mesa Diretora. Mediante apresentação, e, por se tratar de matéria
simples e necessária o vereador Dary Piloto Coelho solicitou do senhor
Presidente, consultar o plenário em sua soberania a viabilidade de dispensar
o parecer no presente projeto e votá-lo ainda nesta sessão. Após solicitação,
o senhor Presidente indagou o plenário todos manifestaram solidários à
solicitação. A presente matéria voltará em plenário no momento oportuno.
Prosseguindo com a pauta, e de acordo com o plenário, passou-se a palavra
aos oradores inscritos. O senhor Gizelio Jacinto de Alencar, usou a palavra
convidou todos os vereadores para o lançamento de seu livro “Um olhar
para o Horizonte” no dia 07 de dezembro de 2011 no Salão da Ronilza às
20;00 horas. Encerrou sua fala agradecido pela oportunidade. Em seguida,
todos os vereadores manifestaram solidários ao senhor Gizelio pela

conquista do lançamento de seu livro, esperando que este seja o primeiro de
muitos que virão. Conforme palavras do vereador Dary Piloto, o senhor
Gizelio é um Cidadão Honorário, por meio de sua iniciativa, o que o honra
muito. E também o Vereador João Batista Marçal registrou nos anais desta
Casa, que o senhor Gizelio é cidadão reconhecido no município, está dando
sua colaboração aos historiadores de nossa terra. Continuando com a pauta
o senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor Roberto do Valle–
Secretário da Saúde, o qual reforçou o convite para a confraternização que
acontecerá no dia 09 de dezembro de 2012 e premiação aos funcionários
que tiraram em primeiro lugar em suas funções. Podendo os mesmos levar
mais uma pessoa. Em seguida o Senhor Presidente, agradeceu o Secretário
Roberto pela sua dedicação junto à secretaria e pelo convite. Dando
seqüência passou-se a discussão do Projeto de Resolução nº 010/2011,
conforme decisão tomada no início desta Sessão. Não havendo nada mais a
discutir, colocou-o em votação única, aprovado por unanimidade.
Prosseguindo, o Vereador Timóteo Medeiros solicitou do senhor Presidente
em nome desta Casa, oficiar às Igrejas Evangélicas, externando apoio pelo
dia da Bíblia que se comemora no 2º domingo de dezembro. Também o
vereador João Batista Marçal solicitou a palavra e disse que gostaria de
saber quem é o engenheiro responsável pelo projeto das casas populares.
Da forma que se encontra é desproporcional para as famílias. As casas são
pequenas e mal feitas. Diante a situação gostaria de saber se o projeto
oficial é daquele jeito mesmo. Não está tecendo crítica ao prefeito. Se for
daquele jeito mesmo o Projeto aprovado pelo Governo e pela Caixa, me
desculpe se der uma ventania, o telhado vai embora. Esclareceu que sua
preocupação é no sentido de buscar esclarecimentos e desqualificando o
padrão geral das casas. O vereador Timóteo Medeiros quis saber se as casas
serão vendidas. Obteve resposta que sim com prestações de R$ 119,00. E
com relação as pessoas da grota se eles tem de pagar as casas e se serão
ressarcidos por suas casas. Respondeu O Senhor Presidente, o que a
Câmara aprovou foi a doação do terreno. . O Vereador Timóteo Medeiros
com base nas palavras do Prefeito Simões, dias atrás, em que muitas
pessoas que moram na grota não querem sair de suas casas; como fazer
então? Disse o senhor Presidente que já oficiou ao Leo Vita no sentido de
buscar informações com nome e endereço das pessoas que constam na lista
para receber as casas. Respondeu que muitos desistiram, abriram espaço
para mais pessoas se cadastrarem. Em seguida o vereador Dary Piloto

solicitou do senhor Presidente quando de posse deste documento, quer
cópia. Esgotado os assuntos pautados, o senhor Presidente informou que a
próxima sessão será no dia 14 de dezembro horário regimental. Encerrou-se
às 13:25h sob a proteção de Deus com a 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 sete dias do mês de dezembro de dois mil e onze.

