ATA DA 8ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Ata da (8ª) Oitava Sessão Extraordinária do (4º) quarto período da (4ª)
quarta Sessão Legislativa da (16ª) Décima Sexta Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (21) vinte e hum dias do mês de novembro do
ano dois mil e doze, reuniu-se extraordinariamente às 13:00(treze 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, verificou-se o
comparecimento dos vereadores: Adilson Saturnino da Silva, Antonio
Moreira de Souza, João Batista Marçal Teixeira, José Miguel Alves, e
Timóteo Medeiros Costa. Não compareceram os vereadores Dary Piloto
Coelho e Luzimar F. Alves Mendes, faltas justificadas em plenário.
Comprovada a presença dos (07) sete vereadores no ato da chamada, o
Senhor Presidente declarou aberta a Sessão sob a proteção de Deus e
leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo dez, versículo de vinte e cinco
a vinte e sete, proclamado pelo vereador João Batista Marçal Teixeira. Em
seguida fez-se leitura da ata da Sessão anterior, posta em discussão, tendo
em vista não ocorrer manifestação discordante, recebeu aprovação
unânime. Dando seqüência o Senhor Presidente, agradeceu a cada
Vereador presente pela parceria na condução dos trabalhos desta Casa.
Apresentou o Projeto de Lei nº 21/2012 que “Homologa o Convênio de
Cooperação Técnica, Financeira e Social celebrado entre a Campanha de
Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB Minas e o Município de
Mutum, e dá outras providências”, autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência. Por mais uma vez o Senhor Presidente agradeceu a
compreensão dos Nobres Colegas em favor de Projeto de lei que
beneficiará moradia para mais 50 famílias. Também o Vereador João
Batista Marçal no uso da palavra agradeceu os Nobres Colegas pela
compreensão, ao Engenheiro Pimenta pelo empenho e o Prefeito Simões,
pela apresentação do Projeto de Lei. Continuou dizendo que dará ciência ao
futuro prefeito da investidura de cada vereador na aprovação deste projeto,
foi apoio integral desta Casa. Agradeceu também o Senhor Presidente pelo
empenho e parceria em prol do bem comum. Solicitando-o que consultasse
o plenário em sua soberania , a possibilidade de aprovar a referida matéria
com dispensa de parecer e votar nesta sessão, uma vez que todos nós somos
conhecedores do assunto. Com a palavra o Vereador Timóteo disse que

está de acordo e fica feliz porque são mais 50 casas que beneficiarão mais
famílias de nossa cidade. Elevou a atuação do engenheiro Pimenta por
correr atrás, também ao atual Prefeito por assinar no Projeto de Lei. Nossa
missão é legislar quando necessário, quando precisa de nossa atuação.
Após explanação, o senhor Presidente consultou o plenário, todos
manifestaram favoráveis à dispensa de parecer e votá-lo nesta sessão. O
mesmo voltará em plenário no momento oportuno. Continuando,
apresentou o Processo nº 729.842 referente à Conta do ano 2006 do exprefeito Teófilo Antonio Soares, encaminhado a Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas. Retomando o Projeto de Lei nº 21/2012,
colocou-o em discussão, tendo em vista, não haver nada mais a discutir,
colocou-o em votação única, aprovado por unanimidade. Esgotado os
assuntos pautados, o senhor Presidente informou que a próxima Sessão
Ordinária será no dia 28 de novembro, horário regimental. Não havendo
nada mais a acrescentar, encerrou-se às 13:15(treze horas e quinze
minutos), sob a proteção de Deus. 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 vinte e hum dias do mês de novembro do ano dois mil e
doze.

