ATA DA 6ª SESSÃO Extraordinária
Ata da (6ª) sexta Sessão Extraordinária do (4º) quarto período da (4ª) quarta
Sessão Legislativa da (16ª) Décima Sexta Legislatura da Câmara Municipal
de Mutum. Aos (02) dois dias do mês de agosto do ano dois mil e doze,
reunimos às 09:00 (nove) horas, 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, verificamos 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 da Carta de São Paulo aos
Efésios, capitulo cinco, versículo um a dois, 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. Continuou com a apresentação do Projeto de
Lei nº 014/2012 que “Fixa os subsídios dos vereadores da Câmara
Municipal de Mutum, Estado de Minas Gerais, para a legislatura 2013 a
2016 e dá outras providências” autoria da Mesa Diretora em regime de
urgência. E primeira apresentação do Projeto de Lei nº 015/2012 que “Fixa
os subsídios do Prefeito Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Mutum,
Estado de Minas Gerais, para a legislatura 2013/2016 e dá outras
providências” autoria da Mesa Diretores em regime de urgência ambos
encaminhados às Comissões Permanentes. Visando a necessidade e
urgência dos dois projetos. O Senhor Presidente convocou outra Sessão
Extraordinária para nesta mesma data, às 12:00 horas, após obter parecer
das Comissões Permanentes. Não havendo nada mais a discutir, o senhor
Presidente encerrou a presente sessão às 10:35 (dez horas e trinta e cinco
minutos) 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, será
assinada pelo senhor Presidente e demais vereadores. Plenário Joaquim
Teixeira Pinto aos dois dias do mês de agosto do corrente ano.

