Ata Sucinta da (8ª) oitava Sessão Extraordinária do (3º) terceiro período da
(3ª) Terceira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. As 10 horas e dezoito minutos do dia vinte e
nove de novembro 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, 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,
Nélia 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, se desculpou com os presentes e ouvintes da Cultura FM pelo atraso,
uma vez que a presente sessão teria sido marcada para as nove horas.
Convidou a todos a se colocarem de pé, para ouvir a palavra de Deus,
Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo um, versículo doze,
proclamado pelo Vereador Tarciso Correa de Oliveira. Em seguida
solicitou leitura da ata da sessão anterior, que foi discutida e aprovada por
unanimidade. O Presidente Washington destacou a presença da Secretária
da Educação, Senhora Sandra Guter e o Secretário do Meio Ambiente,
Senhor Genilson Tadeu. Passou a Reapresentação do Projeto de Lei nº 35
de 25 de Novembro de 2019 que “Dispõe sobre a criação e regulamentação
do Fundo Municipal de Saneamento Básico de Mutum” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência, foi objeto de VISTA a pedido
do Vereador Paulo Antonio Alves que manifestou seu voto favorável, uma
vez que usou o tempo para estudar e conhecer o projeto, cabendo aos
Vereadores fiscalizar.
Mediante colocações, o Senhor Presidente
manifestou o posicionamento desta Casa e colocou o Projeto em votação
única, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Reapresentou o
Projeto de Lei nº 36, de 25 de Novembro de 2019 que “Altera a Lei
Municipal nº 848, de 29 de outubro de 2014 e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal em regime de urgência. A presente matéria
foi objeto de VISTA a pedido do Vereador Paulo Antonio Alves, que
justificou seu voto nos mesmos critérios do Projeto de Lei anterior. Posto
em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. E por fim

reapresentou o Projeto de Lei nº 37 de 26 de Novembro de 2019 que
“Dispõe sobre a criação manutenção, gestão e denominação de Viveiro
Municipal de Espécies Botânicas e dá outras providências” autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência. Foi objeto de VISTA a
pedido do Vereador Eliezer Vieira Machado Filho. O Vereador Eliezer
manifestou tratar-se de Projeto de grande valia, teve a oportunidade de
estudar, estaria apto para votar. Colocou o Projeto em votação, aprovado
pelos presentes com direito ao voto. Esgotado os assuntos pautados o
Senhor Presidente informou que o áudio na íntegra desta sessão se
encontrava publicado na página da Câmara www.camaramutm.mg.gov.br,
e a próxima sessão ordinária no dia quatro de dezembro de dois mil e
dezenove, horário regimental. Encerrou-se às 10h44min sob a proteção de
Deus, chamada final, presente todos relacionados no início desta sessão. E
eu Reinaldo Luiz da Silva, 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 nove dias do mês
de novembro do ano dois mil e dezenove.

