ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Ata da (1ª) Primeira Sessão Extraordinária do (2º) Segundo período da (2ª)
Segunda Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (29) vinte e nove dias do mês de janeiro do ano
dois mil e quatorze, às 12h00 horas, reuniu-se 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 Paulo Antonio Alves –
Secretário ado’c. Pelo Livro de Presenças verificou o comparecimento dos
vereadores: Clóvis Viana, Dary Piloto Coelho, Gezio Nunes de Oliveira,
Marcone Rosa da Silva, Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, Nélia Eterna
de Oliveira Senra, Nilton Marques de Lima, Tarciso Correa de Oliveira.
Não compareceu o Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros que
teve sua ausência justificada, e o Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão
chegou após a tolerância, podendo participar apenas das discussões. Em
virtude da ausência do Presidente Washington Torres Hubner de Medeiros,
a Mesa Diretora ficou composta da seguinte maneira: Presidente Vereador
Gezio Nunes de Oliveira, Vice-Presidente Vereador Clóvis Viana e
Secretário Vereador Paulo Antonio Alves. Comprovada a presença dos (10)
dez vereadores no ato da chamada o Presidente em exercício Gezio Nunes
de Oliveira declarou aberta a Sessão sob a proteção de Deus, com a leitura
da palavra de Deus, tirada da Carta de Tiago capítulo um, versículo de doze
a quinze, proclamado pelo Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda.
Em seguida o Vereador Paulo Antonio Alves solicitou a palavra e disse ao
Senhor Presidente, que após informação obtida no Site da Câmara, no que
se refere a ata da Sessão anterior, solicitou a seguinte ressalva, onde se lê:
Reapresentação do Projeto de Lei nº 56/2013 que “Institui o sistema de
diárias de viagens para acobertar as despesas de viagem dos agentes
políticos nos poderes Legislativo e Executivo do município de Mutum e dá
outras providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência. Após reapresentação colocou o projeto de lei em votação única,
aprovado pelos presentes. Leia-se: O Vereador Paulo Antonio Alves votou
contra o Projeto de Lei nº 56/2013, aprovado pela maioria.Continuando
com a pauta, conforme convocação, o senhor Presidente apresentou o
Projeto de Lei nº 1/2014 que “Dispõe sobre a Revisão Geral anual do
vencimento dos cargos do Poder Executivo e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal em regime de urgência e Primeira

apresentação do Projeto de Lei nº 2/2014 que “Dispõe, nos termos do art.
37, X da Constituição da República Federativa do Brasil e § 4º do art. 35 da
Lei Orgânica Municipal, sobre a revisão geral dos subsídios dos
Vereadores da Câmara Municipal de Mutum, Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências”, de autoria da Mesa Diretora em regime de urgência.
Após apresentações o Vereador Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda, em
vista da urgência das matérias e das necessidades das mesmas, solicitou ao
Senhor Presidente consultar o plenário em sua soberania a possibilidade de
dispensar o parecer nos dois projetos ora apresentados e votá-los nesta
sessão. Em atenção à solicitação do Nobre Colega, o Senhor Presidente
indagou o Plenário, todos manifestaram favoráveis. Em seguida o Vereador
Dary Piloto solicitou do Assessor desta Casa que prestasse esclarecimento
se o índice aplicado no referido projeto, seria dos últimos doze meses,
respondeu o Assessor que sim. Depois de sanado dúvidas, o Senhor
Presidente colocou os dois projetos em discussão e votação única,
aprovados pelos Vereadores com direito ao Voto. O Vereador Marcus
Brandão não votou, porque chegou após o tempo regimental. Em seguida
o Vereador Marcus Brandão justificou que seu atraso, porque estava
atendendo uma emergência, mesmo chegando atrasado, não poderia deixar
de comparecer pela grandeza das matérias. Não havendo nada mais a
discutir, encerrou-se às 13:05(treze horas e cinco minutos) sob a proteção
de Deus, chamada final presente todos relacionados no início desta sessão.
E eu Paulo Antonio Alves secretário ado’c, lavei 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 janeiro do ano dois mil e quatorze.

