ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Ata da (3ª) Terceira Sessão Extraordinária do (2º) segundo período da (2ª)
segunda Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (21) vinte e hum dias do mês de agosto do ano
dois mil e quatorze, às 10h, reuniu-se no Plenário Joaquim Teixeira Pinto
da Câmara Municipal de Mutum em atenção à Convocação, conforme
Ofício Circular nº 3/2014, sito à Rua Dom Cavati, 391 nesta cidade de
Mutum estado de Minas Gerais, sob a Presidência ado’c do Vereador Gezio
Nunes de Oliveira, Vice-Presidente ado’c Clóvis Viana e por mim Marcos
Roberto Pinheiro de Lacerda – Secretário ado’c. Pelo Livro de Presenças
verificou o comparecimento dos vereadores: Dary Piloto Coelho, Gezio
Nunes de Oliveira, Marcone Rosa da Silva, Marcos Roberto Pinheiro de
Lacerda, Marcus Roberto Duarte Brandão, Nélia Eterna de Oliveira Senra,
Nilton Marques de Lima, Paulo Antonio Alves e Tarciso Correa de
Oliveira. Não compareceu o Senhor Presidente Vereador Washigton Torres
Hubner de Medeiros. Comprovada a presença dos (10) dez vereadores no
ato da chamada o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão sob a
proteção de Deus com a leitura Bíblica Evangelho de São Mateus, capítulo
onze, versículo vinte e oito a trinta, proclamado pelo Vereador Marcos
Roberto Pinheiro de Lacerda. Leu em seguida a ata da Sessão anterior,
posta em discussão, em vista de não haver nada mais a discutir, colocou-a
em votação, aprovada pelos presentes. Seguindo fez-se leitura do Parecer nº
5/2014 da Comissão em Conjunto, opinando pela aprovação do Projeto de
Lei 27/2014, foi Relator o Vereador Paulo Antonio Alves. Passou-se a
apresentação do Projeto de Lei nº 27 de 25 de julho de 2014 que “Dispõe
sobre a autorização do município de Mutum – MG no Consórcio
Intermunicipal Multifinalitária da Vertente Ocidental do Caparaó” de
autoria do Executivo Municipal em regime de urgência, posto em discussão
e votação única, aprovado por todos com direito ao voto. Esgotado os
assuntos pautados, o Senhor Presidente agradeceu os presentes pela atenção
à convocação, solicitou do Senhor Secretário que fizesse a chamada final,
presente todos relacionados no início desta Sessão. Encerrou-se às
11:15(onze horas e quinze minutos) sob a proteção de Deus. E eu Marcos
Roberto Pinheiro de Lacerda, secretário ado’c, lavrei a presente ata, que
após lida, e, se aprovada deverá ser assinada pelo Senhor Presidente e
demais Vereadores. Sala das Sessões aos vinte e hum dias do mês de
agosto do ano dois mil e quatorze.

