Ata Sucinta da (19ª) décima nona Sessão Ordinária do (2º) segundo período
da (2ª) segunda Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. Às quatorze horas e quinze minutos do dia
doze de dezembro do ano dois mil e dezoito, reuniu-se 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: 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 Reinaldo Luiz da Silva.
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
cento e trinta e hum, proclamado pela Vereadora Malvina Quintão de
Oliveira. 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, representantes da Comunidade de
Santa Rita e Alto Ciriquite, conforme livro de registro de assinaturas, e,
ouvintes da Cultura FM. Com a permissão do plenário, acrescentou mais
um orador na pauta. Inscreveu-se regimentalmente o Senhor Elpídio
Justino de Andrade para expor o assunto Justiça Arbitral. Após colocações,
manifestaram os Vereadores Carlos Henrique de Freitas Clemente, Nelia
Eterna de Oliveira e o Presidente Washington, parabenizando-o pela feliz
iniciativa. Se inscreveu regimentalmente a Senhora Camila Inácio
Rodrigues de Souza, com o assunto pré escolar de Santa Rita, solicitou
apoio desta Casa. Manifestaram apoio os Vereadores Juarez Calixto da
Silva, Tarciso Correa de Oliveira, Eliezer Vieira Machado Filho, Nelia
Eterna de Oliveira, Dary Piloto Coelho, Reinaldo Luiz da Silva e o
Presidente Washington. E por fim com a Soberania do Plenário se
manifestou o Senhor Josue Pereira Braun para expor o assunto implantação
do sexto ano na Vila dos Miranda, Alto Ciriquite. Obteve o apoio dos
Vereadores, se manifestaram Dary Piloto Coelho, Juarez Calixto da Silva,
Nelia Eterna de Oliveira e o Presidente Washington. Concluiu o Senhor
Josue Pereira Braun, agradecido com a oportunidade. Seguiu com a leitura
do Pedido de Providência de autoria do Vereador Eliezer Vieira Machado

Filho, solicitando “patrolar estrada iniciando no povoado de Santa Maria
até a propriedade do Senhor Diego Sanches e outros pontos próximos a este
local”, o autor se manifestou na eminência de defender a necessidade de
sua solicitação. Oportunamente retirou pedido que “retorna o atendimento
médico no ponto de apoio já existente na escola municipal da Vila dos
Miranda” de pauta, uma vez que os médicos voltaram a atender no local.
Após discussão, colocou o pedido em votação, aprovado pelos presentes
com direito ao voto. Nas considerações finais, pronunciou com anuência do
plenário os Vereadores Eliezer Vieira Machado Filho, apontando pontos
que precisavam de atenção do Executivo, Vereador Reinaldo Luiz da Silva
e o Presidente Washington, que agradeceu a presença de todos, informou a
próxima sessão do dia (17) dezessete de dezembro do corrente ano, ocasião
em que será escolhida a Mesa Diretora biênio 2019/2020. Não havendo
nada mais a ser discutido, encerrou às 15h12min, 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, deverá ser assinada, pelo Senhor Presidente e demais
Vereadores. Plenário Joaquim Teixeira Pinto, aos doze dias do mês de
dezembro do ano dois mil e dezoito.

