Ata da Terceira Sessão Extraordinária do (1º) primeiro período da (1ª)
Primeira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (30) trinta dias do mês de junho do ano dois mil
e dezessete, às (17:00) as dezessete 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 Convocação do Presidente
Washington Torres Hubner de Medeiros e por mim Malvina Quintão de
Oliveira, Secretária. 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, Paulo Antonio Alves, Reinaldo Luiz da Silva e
Tarciso Correa de Oliveira, no ato da chamada a Vereadora Nelia Eterna de
Oliveira não se encontrava presente. 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 do Evangelho de São Marcos
capítulo oito, versículo vinte e sete a trinta, proclamado pelo Vereador
Paulo Antonio Alves. Fez-se leitura da ata da sessão anterior, posta em
discussão, tendo em vista não haver nada mais a acrescentar colocou-a em
votação, aprovada pelos presentes.
Em seguida o Senhor Presidente
agradeceu a presença de todos e reapresentou o Projeto de Lei nº 13 de 19
de abril de 2017 que “Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária do Município de Mutum para o exercício de 2018 e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal, após reapresentação o
Senhor Presidente embasado no artigo 22 do Regimento Interno desta Casa
colocou o Projeto de Lei em discussão em vista de não haver nada mais a
acrescentar, colocou em votação, votaram contra os Vereadores Paulo
Antonio Alves e Eliezer Vieira Machado Filho, votaram pela aprovação os
sete Vereadores Adir Fidelis de Oliveira Carlos Henrique de Freitas
Clemente, Dary Piloto Coelho, Reinaldo Luiz da Silva, Juarez Calixto da
Silva, Malvina Quintão de Oliveira e Tarciso Correa de Oliveira, aprovado
com sete votos e 02 votos contrários. Após concluir a votação do Projeto de
Lei nº 13/2017, o Vereador Tarciso Correa, Presidente da Comissão de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas se desculpou com os colegas,
pelos transtornos, mas ele havia marcado reunião duas vezes e por razões
alheias não foi possível realizar. A Vereadora Nelia Eterna chegou
atrasada por estar atendendo solicitação do Juiz. Esgotado os assuntos
pautados o Senhor Presidente formou a Comissão Especial para atuar no

recesso composta pelos Vereadores Washington Torres Hubner de
Medeiros, Tarciso Correa de Oliveira, Juarez Calixto da Silva e Paulo
Antonio Alves. Em seguida o Senhor Presidente informou que a próxima
sessão seria no dia 09/agosto/2017, às 14:00 horas, desejou um bom
recesso para todos. Chamada final, presente todos relacionados no início
desta sessão, com a presença da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira que
chegou ao decorrer da sessão, encerrou-se às 17:50 (dezessete horas e
cinqüenta minutos ), sob a proteção de Deus. E eu ________, 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 trinta dias do mês de junho do ano dois mil e dezessete.

