Ata da segunda Sessão Extraordinária do (1º) primeiro período da (1ª)
Primeira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (18) dezoito dias do mês de maio do ano dois
mil e dezessete, às 13 horas, reuniu-se no Plenário Joaquim Teixeira Pinto
da Câmara Municipal de Mutum localizada na Rua Dom Cavati, 391, em
Mutum Minas Gerais, sob a Presidência do Vereador Washington Torres
Hubner de Medeiros e por mim Malvina Quintão de Oliveira, Secretária,
atendendo a convocação do Prefeito João Batista Marçal Teixeira,
conforme Ofício nº 59/2017 de 15 de maio de 2017. Pelo Livro de
Presenças verificou-se o comparecimento dos Vereadores: Adir Fidelis de
Oliveira, Carlos Henrique de Freitas Clemente, Dary Piloto Coelho, Eliezer
Vieira Machado Filho, Juarez Calixto da Silva, Nelia Eterna de Oliveira
Senra, Paulo Antonio Alves, Reinaldo Luiz da Silva e Tarciso Correa de
Oliveira. Comprovada a presença dos (11) onze Vereadores no ato da
chamada o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão sob a proteção de
Deus com a leitura do Salmo sessenta e dois, versículo dois a três,
proclamado pelo Vereador Adir Fidelis de Oliveira. Fez-se leitura da ata
da sessão anterior, posta em discussão, tendo em vista não haver nada mais
a acrescentar recebeu aprovação dos presentes. Em seguida o Senhor
Presidente agradeceu aos Nobres Colegas pela atenção à convocação,
prosseguiu com a leitura dos Pareceres da Comissão em Conjunto, como
seguem. Parecer nº 8/2017, opinando pela aprovação do projeto de lei nº
11/2017, foi relator Vereador Juarez Calixto da Silva. Parecer nº 9/2017,
opinando pela aprovação do projeto de lei nº 14/2017, foi relator Vereador
Paulo Antonio Alves. Passou-se a primeira apresentação do Projeto de Lei
nº 15/2017 que “Denomina o Parque Infantil, situado no Parque de
Exposições João da Costa Oliveira com endereço na Rodovia MG 108Perímetro Urbano em Mutum, de GABRIELLY DA ROCHA FERRAZ”
de autoria dos Vereadores Juarez Calixto da Silva e Washington Torres
Hubner de Medeiros, após apresentação o Vereador Carlos Henrique de
Freitas Clemente, solicitou a Presidência desta Casa, consultar o Plenário
em sua soberania a viabilidade de dispensar parecer no referido Projeto e
votá-lo nesta sessão, por se tratar de matéria simples mas de grande
necessidade. Após solicitação, o Senhor Presidente indagou o Plenário,
todos manifestaram favoráveis, o mesmo retomara no momento oportuno.
Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 16, de 09 de maio de 2017 que
“Autoriza doação de bem móvel pertencente ao município de Mutum à

entidade sem finalidade lucrativa e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal. Após apresentação, o Vereador Eliezer Vieira
Machado Filho, solicitou a Presidência desta Casa consultar o Plenário em
sua soberania a viabilidade de dispensar o parecer na referida matéria e
passar a tramitar em regime de urgência. Imediatamente o Senhor
Presidente indagou o Plenário, todos manifestaram favoráveis, o mesmo
voltara no momento oportuno. Continuando passou-se a apresentação do
Projeto de Lei nº 17 de 11 de maio de 2017 que “Institui o Código
Ambiental do Municipal de Mutum e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência, após apresentação a
Vereadora Nelia Eterna de Oliveira Senra solicitou a Presidência desta
Casa consultar o Plenário em sua soberania a viabilidade de dispensar o
parecer na referida matéria. Imediatamente o Senhor Presidente indagou o
Plenário, todos manifestaram favoráveis. Continuando com a pauta, o
Senhor Presidente passou às votações como seguem. Reapresentação do
Projeto de Lei nº 11, de 22 de março de 2017 que “Dispõe sobre a
consignação em folha de pagamento dos servidores municipais, e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência,
posto em discussão e votação única, aprovado pelos presentes com direito
ao voto. Reapresentou o Projeto de Lei nº 14/2017 que “Dispõe, nos termos
do art. 37, X da Constituição Federal, § 7º do art. 88 da Lei Orgânica
Municipal, sobre a revisão geral da remuneração dos Servidores da Câmara
Municipal de Mutum, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências” de
autoria da Mesa Diretora em regime de urgência, posto em discussão e
votação única, recebeu aprovação dos presentes com direito ao voto.
Reapresentou o Projeto de Lei nº 15/2017 que “Denomina o Parque
Infantil, situado no Parque de Exposições João da Costa Oliveira com
endereço na Rodovia MG 108-Perímetro Urbano em Mutum, de
GABRIELLY DA ROCHA FERRAZ” de autoria dos Vereadores Juarez
Calixto da Silva e Washington Torres Hubner de Medeiros, posto em
discussão e votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Reapresentou o Projeto de Lei nº 16, de 09 de maio de 2017 que “Autoriza
doação de bem móvel pertencente ao município de Mutum à entidade sem
finalidade lucrativa e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal em regime de urgência. Posto em discussão e votação única,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. E por fim reapresentou o
Projeto de Lei nº 17 de 11 de maio de 2017 que “Institui o Código

Ambiental do Município de Mutum e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência, posto em discussão e votação
única, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Esgotado os assuntos
pautados o Senhor Presidente lembrou aos Nobres Colegas da visita
agendada no Lar dos Idosos no próximo dia 31 de maio. A Vereadora Nelia
Eterna informou sobre a campanha “Doe Sangue que acontecerá no dia dez
de junho das oito horas ao meio dia, na Policlínica Municipal, solicitou que
os Nobres Colegas divulgassem a campanha. O Senhor Presidente
informou que a Casa está em obras, oportunamente se desculpou com os
Colegas os transtornos da obra. Esgotado os assuntos pautados o Senhor
Presidente informou que a próxima sessão seria no dia 31 de maio, horário
regimental. Encerrou-se às (14.20) quatorze horas e vinte minutos, sob a
proteção de Deus, chamada final, presente todos relacionados no início
desta sessão. E eu, Malvina Quintão de Oliveira secretária, lavrei a presente
ata, que após lida, e, se, aprovada, deverá ser assinada, pelo senhor
Presidente e demais Vereadores. Plenário Joaquim Teixeira Pinto, aos
dezoito dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete.

