Ata da vigésima Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da (1ª) Primeira
Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (19) dezenove dias do mês de dezembro do ano
dois mil e dezessete, às (14) quatorze horas e 15 minutos, reuniu-se no
Plenário Joaquim Teixeira Pinto da Câmara Municipal de Mutum
localizada na Rua Dom Cavati, 391, nesta cidade, sob a Presidência do
Vereador 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, Nelia Eterna de Oliveira, 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
Evangelho de São João, capítulo um, versículos um a cinco, proclamado
pela Vereadora Malvina Quintão de Oliveira. Fez-se leitura da ata da
Sessão anterior, colocou-a em discussão, em vista de não haver nada mais a
acrescentar colocou-a em votação, aprovada por todos. Em seguida o
Senhor Presidente acolheu os presentes, conforme livro de presenças desta
Casa e ouvintes da Cultura FM. Dando seqüência, o Senhor Presidente
informou que o Prefeito João Batista Marçal havia se inscrito, mas por
motivos maiores, teve que viajar para Belo Horizonte, para estar na
Assembléia Legislativa. Em seguida fez-se leitura da mensagem “É Natal”
com votos que todos tenham um Feliz Natal, extensivo aos familiares. Nas
considerações feita pelos vereadores encerrando o ano de 2017. O Vereador
Tarciso Correa agradeceu por mais um ano de trabalho, informou da
conquista das duas faculdades vindo pra Mutum, facilitando a vida dos
estudantes. Outra questão que foi procurado por uma pessoa manifestando
a necessidade que fosse disponibilizado o transporte para aqueles que
fazem faculdade, solicitou o empenho de todos. A Vereadora Nelia Eterna,
agradeceu a Deus pelas conquistas do ano 2017 e desejou um ano novo
cheio de realizações. O Vereador Eliezer, no uso da palavra informou que
fez visita em Humaitá, Mutunzinho e Vila Miranda, viu as necessidades das
referidas localidades, solicitou a administração que atendesse ao clamor
daquele povo. Encerrou sua fala desejando um Feliz Natal para todos e
próspero Ano Novo. O Vereador Paulo Antonio, disse que está encerrando
mais um ano, agradeceu a Deus pela oportunidade, estendeu seu

cumprimento a todos que nele confiaram. Suplicou a Deus sabedoria para
continuar sua missão, desejou Feliz Natal e próspero Ano Novo. O
Vereador Juarez Calixto, nesta última reunião deste ano, agradeceu a Deus
pela oportunidade, desejou aos presentes e ouvintes da Cultura FM Feliz
Natal e 2018 cheio de realizações. Continuou, o Vereador Reinaldo desejou
Feliz Natal e próspero Ano Novo. E que no próximo ano o Prefeito dê
mais atenção ao Distrito de Ocidente. O Vereador Carlos Henrique,
agradeceu a Deus a oportunidade de encerrar o ano nesta Casa Legislativa,
agradeceu a todos que ao longo do ano o apoiou. Desejou que no próximo
ano estejamos todos lutando em prol do município e um Feliz Natal. O
Vereador Dary Piloto agradeceu a Deus por mais um ano de trabalho,
tivemos desafios, mas alcançamos muitas conquistas. Desejou Feliz Natal e
próspero Ano Novo com muita paz e alegria. Em seguida falou que o
descaso da CEMIG continua, ainda não obteve resposta do ofício. Continua
não fazendo a Carteira de Trabalho e Identidade, a Secretaria de Segurança
Pública, não liberou a senha. Solicitou que haja mais empenho da
administração. A Vereadora Malvina Quintão agradeceu a Deus por estar
nesta Casa junto com os Nobres Colegas, apesar de todos os desafios, estão
vencendo o ano. Pediu que em 2018 esqueçam as divergências e trabalhem
em prol do município. Disse para os ouvintes a importância de todos nesta
Casa. Desejou Feliz Natal. O Vereador Dary Piloto retomou a palavra
agradeceu ao Secretário de Obras Senhor Lenir por atender em tempo
recorde as necessidades das comunidades de Santa Eliza, Córrego Seco,
Vala do Batista, os transtornos causados pelas chuvas. E por fim o Senhor
Presidente agradeceu a Deus pelo ano que está finalizando, apesar das
divergências de idéias o foco é o município de Mutum. Agradeceu a cada
colega pela parceria. Agradeceu ao Prefeito João Batista Marçal que vive
nas estradas em busca de benfeitorias para o município. O Nobre Colega
Eliezer falou das dificuldades dos locais que visitou, Reinaldo falou da
situação de Ocidente, mas não podemos deixar de falar nos méritos do
Prefeito. Enquanto Presidente está aberto à parceria nesta Casa. Enquanto
Vereador sua Casa tem as portas abertas. Encerrou desejando um Feliz e
abençoado Natal a todos. Não havendo nada mais a discutir, encerrou-se às
15h33 (quinze horas e trinta e três 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, será assinada pelo Senhor Presidente e demais

Vereadores. Plenário Joaquim Teixeira Pinto aos dezenove dias do mês de
dezembro do ano dois mil e dezessete.

