Ata Sucinta da (6ª) Sexta Sessão Extraordinária do (3º) terceiro período da
(3ª) terceira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. As quatorze horas e quinze minutos do dia
dois de agosto do ano dois mil e dezenove, reuniu-se no Plenário Joaquim
Teixeira Pinto da Câmara Municipal, sito a Rua Dom Cavati, 391, em
Mutum Minas Gerais, conforme convocação do Prefeito Municipal Senhor
João Batista Marçal, presidida pela Mesa Diretora: Presidente Vereador
Washington Torres Hubner de Medeiros, Vice Presidente Vereadora
Malvina Quintão de Oliveira e Secretário Vereador Reinaldo Luiz da Silva.
De acordo com o Livro de Presenças compareceram os 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, Paulo Antonio Alves 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,
convidou a todos a se colocarem de pé, para ouvir a palavra de Deus,
Salmo 133, proclamado pelo Vereador Adir Fidelis de Oliveira. Em
seguida o Senhor Presidente agradeceu a presença dos Nobres Vereadores,
solicitou leitura da ata da sessão anterior, que foi discutida e aprovada com
ressalva do Vereador Adir Fidelis de Oliveira, solicitou acrescentar na ata
anterior que teria justificado sua ausência, e não teria constado. Passou-se a
primeira apresentação do Projeto de Lei nº 22, de 30 de julho de 2019 que
“Dispõe sobre denominação de iluminação em via pública urbana no
Município de Mutum – MG e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência, imediatamente o Vereador
Eliezer Vieira Machado Filho, solicitou a Presidência desta Casa que
consultasse o Plenário em sua soberania a viabilidade de dispensar o
parecer na referida matéria e votar nesta sessão. Imediatamente consultouse o plenário, todos manifestaram favoráveis, passou-se a discussão, o
Vereador Dary Piloto Coelho, parabenizou o Executivo Municipal pela
execução da obra e pela pessoa que fora agraciada, ainda que existia obras
realizadas desde dois mil e dezessete e não havia sido inaugurada, como o
Pre-escolar de Centenário e a Ponte de Santa Eliza nos Carias, reafirmou a
necessidade de que fossem inauguradas. Após discussão colocou o Projeto
de Lei em votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Esgotado os assuntos pautados, o Senhor Presidente informou que a
presente sessão foi apenas gravada e não transmitida pela Rádio Cultura, o

áudio na íntegra estaria publicado na página da Câmara
www.camaramutum.mg.gov.br. Encerrou-se às 14h22min, sob a proteção
de Deus, chamada final, presente todos relacionados no início desta sessão.
Próxima Sessão Ordinária dia 14 de agosto, horário regimental. E eu,
Reinaldo Luiz da Silva, Secretário, lavrei a presente ata, que, após, lida, e,
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Vereadores.
Plenário Joaquim Teixeira Pinto, aos dois dias do mês de agosto do ano
dois mil e dezenove.

