Ata Sucinta da (18ª) décima oitava Sessão Ordinária do (2º) segundo
período da (2ª) segunda Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de Mutum. As quatorze horas e quinze
minutos do dia vinte e oito de novembro do ano dois mil e dezoito, reuniuse no Plenário Joaquim Teixeira Pinto da Câmara Municipal de Mutum,
sito a Rua Dom Cavati, 391, em Mutum Minas Gerais, presidida pelo
Presidente, Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros, Vice
Presidida pelo Vereador Tarciso Correa de Oliveira e Secretariada pela
Vereadora Malvina Quintão de Oliveira. De acordo com o Livro de
Presenças compareceram os Vereadores: Carlos Henrique de Freitas
Clemente, Dary Piloto Coelho, Eliezer Vieira Machado Filho, Juarez
Calixto da Silva, Nelia Eterna de Oliveira, Paulo Antonio Alves e Reinaldo
Luiz da Silva. Não compareceu o Vereador Adir Fidelis de Oliveira, teve
sua ausência justificada. Comprovada a presença dos (10) dez 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 sessenta e um proclamado pelo Vereador Juarez
Calixto da Silva. Em seguida solicitou leitura da ata da sessão anterior, que
foi discutida e aprovada por todos sem ressalva. Após aprovação da ata o
Senhor Presidente acolheu os presentes, conforme livro de registro de
assinaturas, e, ouvintes da Cultura FM. Conduziu os trabalhos, fez-se
leitura do Convite da AABB e Ofício nº 16/2018 – Convite para
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Inscreveu-se regimentalmente o Senhor Tenente Douglas Ramon Pimentel
para expor ao assunto referente o Conselho Comunitário de Segurança
Pública, o mesmo havia sido formado com chapa única pelo Senhor Silon
Gomes Camargo. Como costume da Casa usou a palavra os Vereadores
Carlos Henrique de Freitas Clemente, Reinaldo Luiz da Silva, Nelia Eterna
de Oliveira e o Presidente Washington. Tenente Douglas, concluiu sua fala
agradecido com a oportunidade. Seguiu com a Sessão passou-se a leitura
do Pedido de Providência de autoria dos Vereadores Tarciso Correa de
Oliveira e Juarez Calixto da Silva solicitando “implantação de nova
iluminação pública com lâmpadas de LED na Avenida dos Pioneiros em
ambos os lados até o trevo, e na MG 108 até o limite do perímetro urbano
da mesma forma”, os autores Vereadores Tarciso e Juarez alencaram a
importância da referida solicitação, posto em votação, aprovado pelos
presentes com direito ao voto. Fez leitura do Pedido de Providência de

autoria dos Vereadores Reinaldo Luiz da Silva e Carlos Henrique de Freitas
Clemente solicitando “cascalhamento na estrada que inicia no trevo do
Borjão, MG 108, se estendendo até a Vila Hubner no Córrego dos França”,
os autores Vereadores Reinaldo e Carlos Henrique se manifestaram em
defesa a presente solicitação, contaram com o apoio da Vereadora Nelia
Eterna. Posto em votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Fez-se leitura do Pedido de Providência de autoria do Vereador Eliezer
Vieira Machado Filho solicitando “construir banheiro público no Pronto
Socorro Municipal para quem aguarda atendimento e outros”, o autor
Vereador Eliezer se manifestou em defesa à sua solicitação, posto em
votação, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Conforme contido
na pauta, o autor Vereador Dary Piloto Coelho retirou sua solicitação, para
correções. Continuando, passou-se leitura da Moção de Pêsames nº
12/2018 de autoria do Vereador Eliezer Vieira Machado Filho e demais
Vereadores, consignando pesar com a família enlutada pelo passamento do
Senhor José Magalhães Pinto, conhecido por Juquita Magalhães, ocorrido
no dia oito de novembro do corrente ano. O autor Vereador Eliezer
manifestou o seu pesar e reconhecimento com os familiares, bem como os
demais Vereadores Tarciso Correa, Nelia Eterna e o Presidente
Washington. Colocou a Moção em votação, aprovada pelos presentes com
direito ao voto. Nas considerações finais, pronunciou com anuência do
Plenário, os Vereadores, Eliezer Vieira Machado Filho, Juarez Calixto da
Silva, Dary Piloto Coelho e o Presidente Washington Torres Hubner de
Medeiros que agradeceu a presença dos presentes e ouvintes da Cultura
FM, informou que o áudio na íntegra, da presente Sessão se encontrava na
Secretaria e página da Câmara Municipal www.camaramutum.mg.gov.br.
Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente declarou encerrada a
Sessão sob a proteção de Deus às (15h16min) quinze horas e dezesseis
minutos, chamada final, presente todos relacionados no início desta Sessão.
Próxima Sessão Ordinária dia (12) doze de dezembro do corrente ano,
horário regimental. E, eu Malvina Quintão de Oliveira, 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 vinte e oito dias do mês de novembro do ano dois mil e dezoito.

