Ata Sucinta da (20ª) vigésima Sessão Ordinária do (3º) terceiro período da
(3ª) Terceira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. As quatorze horas e quinze minutos do dia
dezessete de dezembro 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 a Sessão aberta sob a proteção de
Deus, convidou a todos a se colocarem de pé, para ouvir a palavra de Deus,
Evangelho de São João, capítulo um versículo trinta e cinco, proclamado
pelo Vereador Adir Fidelis de Oliveira. Em seguida solicitou leitura da ata
da sessão anterior, que foi discutida e aprovada sem ressalvas. O Senhor
Presidente acolheu os ouvintes da Cultura FM e presentes. Fez leitura do
ofício nº 186/2019 do Deputado Estadual Leonídio Bouças, informando
que Mutum foi contemplado com a doação de sete mata burros. O Senhor
Presidente consultou a soberania do Plenário a viabilidade de acrescentar
na ordem do dia o Projeto de Lei nº 38/2019. A solicitação foi aceita. Fezse leitura do Parecer nº 20/2019, de comissão em conjunto, opinando pela
aprovação do Projeto de Lei nº 38/2019. O Presidente mudou a pauta com a
permissão do Plenário. Concedeu a palavra para o Tenente Douglas
Ramom Pimentel, o mesmo num breve relato, expôs os avanços da Polícia
Militar neste ano em Mutum, em meio a tantos desafios. Agradeceu a Casa
pela parceria. Pediu a comunidade que fiquem atentos.Os Vereadores
Carlos Henrique e Reinaldo Luis, parabenizaram o trabalho realizado por
Tenente Douglas em Mutum.O Vereador Eliezer,mencionou em sua fala ter
presenciado assalto,neste dia,onde foi deixado a chave no carro, e um
indivíduo que estava alcoolizado e drogado,pegou o carro e saiu em alta
velocidade,colocando a vida das pessoas em risco.Agradeceu o trabalho da
Polícia que solucionou o problema. O Presidente Washington, relatou em
suas considerações o trabalho aplausivo da Polícia Militar em Mutum. A
Câmara Municipal sente-se honrada com o reconhecimento mencionando

pelo Tenente Douglas, nas considerações finais Tenente Douglas, ficou
muito grato com as falas de incentivo recebidas. Não é mérito apenas dele e
sim de sua excepcional equipe. Oportunamente manifestou ser importante
as câmeras de segurança nos comércios. Continuando passou a leitura da
Moção de Reconhecimento nº 13/2019 de autoria da Vereadora Nélia
Eterna de Oliveira e demais Vereadores com o Tenente Douglas Ramom
Pimentel pelos relevantes serviços prestados ao Município de Mutum,
frente ao comando do 3º Pelotão da 29ª Cia de Polícia Militar. A autora
Vereadora Nélia Eterna, manifestou sua alegria com a oportunidade de
reconhecer o trabalho do Tenente Douglas em nosso Município. Pediu a
Deus que o protegesse. Presidente Washington, endossou as palavras da
Vereadora autora Nélia colocou a Moção em votação, aprovada pelos
presentes com direito ao voto. Passou-se a primeira apresentação do Projeto
de Lei nº 40, de 05 de dezembro de 2019 que “Autoriza o Poder Executivo
alienar bens móveis, mediante leilão público nos termos da Lei Federal nº
8.666/93 e dá outras providências” autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência, encaminhando para a análise das Comissões
Permanentes. Conforme decisão do Plenário reapresentou o Projeto de lei
nº 38, de 29 de novembro de 2019 que “Autoriza o Poder Executivo abrir
Crédito Suplementar e dá outras providências” de autoria do Executivo
Municipal em regime de urgência. Posto em discussão e votação única
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Esgotado os assuntos
pautados, o senhor Presidente formou a Comissão de Recesso, composta
pelos Vereadores: Washington Torres Hubner de Medeiros, Tarciso Correa
de Oliveira, Juarez Calixto da Silva e Adir Fidélis de Oliveira. Pronunciou
com anuência do Plenário o Vereador Reinaldo Luis da Silva, solicitou
máquina para recuperar as estradas do setor Ocidente. Pronunciou o
Vereador Dary Piloto Coelho solicitou mais um funcionário para
Centenário e máquina para retirar o barro próximo a igreja Presbiteriana em
Centenário. Os Vereadores Juarez, Reinaldo, Dary, Malvina, Nélia, Carlos
Henrique, Tarciso Correa e Presidente Washington, agradeceram a Deus
pelas conquistas alcançadas durante o ano de 2019. Desejaram a todos
colegas, funcionários desta Casa e população mutuense um feliz abençoado
natal,com desejo de um ano vindouro de paz.A vereadora Malvina
comunicou sua conquista de Emenda Parlamentar de uma Deputada para
adquirir um Aparelho de Ultrasson para o Pronto Socorro Municipal.Não
havendo nada mais a discutir, o Presidente Washington informou que o

áudio na íntegra desta sessão está publicado na página da Câmara
www.camaramutum.mg.gov.br, próxima sessão da Câmara dia doze (12) de
fevereiro de dois mil e vinte (2020).Encerrou-se as (16h 12m) dezesseis
horas e doze minutos sob a proteção de Deus,chamada final presente todos
relacionados no início desta Sessão.E eu Reinaldo Luis 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 dezessete dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezenove.

