ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA
Ata da (1ª) Primeira Sessão Ordinária do (1º) primeiro período da (1ª)
primeira Sessão Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (02) dois dias do mês de janeiro de dois mil e
treze, 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 Washington Torres Hubner
de Medeiros e por mim Clóvis Viana, Secretário. Pelo Livro de Presenças
verificou o comparecimento dos vereadores: Dary Piloto Coelho, Gezio
Nunes de Oliveira, Marcone Rosa da Silva, Marcos Roberto Pinheiro de
Lacerda, Marcus Roberto Duarte Brandão, Nélia Eterna de Oliveira Senra,
Nilton Marques de Lima, Paulo Antonio Alves 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 Livro de Eclesiástico capítulo quarenta e hum,
versículo quatorze a quinze proclamado pelo vereador Marcus Roberto
Duarte Brandão. Prosseguindo com a Pauta, o Senhor Presidente informou
o objetivo da presente Sessão que é a formação das Comissões
Permanentes da Câmara Municipal para atuar no biênio 2013/2014. Após
explanação, as Comissões foram assim formadas: COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO: Efetivos - Nelia Eterna de
Oliveira Senra, Clovis Viana e Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda .
Suplentes – Tarcizo Correa de Oliveira, Nilton Marques de Lima e Paulo
Antonio Alves. COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E
TOMADA DE CONTAS: Efetivos - Tarcizo Correa de Oliveira, Nilton
Marques de Lima e Marcone Rosa da Silva. Suplentes – Marcus Roberto
Duarte Brandão, Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda e Gezio Nunes de
Oliveira. COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS:
Efetivos – Marcus Roberto Duarte Brandão, Dary Piloto Coelho e Paulo
Antonio Alves. Suplentes – Clovis Viana, Gezio Nunes de Oliveira e
Marcone Rosa da Silva. Em seguida o Senhor Presidente fez leitura do
Ofício nº 01/2013 do Prefeito Ronaldo Coutinho Nogueira indicando o
Vereador Marcus Roberto Duarte Brandão para ser o Líder do Governo
neste Biênio 2013/2014. Continuando, passou-se a indicação dos Líderes
de Bancadas, como seguem: BANCADA PT/PV – Nélia Eterna de
Oliveira Senra. BANCADA DEM/PR – Dary Piloto Coelho. BANCADA
PPS/PSB – Marcos Roberto Pinheiro de Lacerda. Após cumprido as

Normas Regimentais o Senhor Presidente informou que no mês de Janeiro
os vereadores estão de recesso, para isso formou-se a Comissão para atuar
no recesso, composta pelos Vereadores: Washington Torres Hubner de
Medeiros, Tarciso Correa de Oliveira Gezio Nunes de Oliveira e Clóvis
Viana. E para toda a Edilidade pediu que, caso venha a ausentar-se do
município, favor deixar telefone de contato na Secretaria da Câmara
Municipal para quaisquer eventualidades. Após concluído os assuntos
pautados com a permissão do plenário o ex-vereador Luzimar Fortunato
Alves Mendes usou a palavra, primeiramente parabenizou todos os
vereadores pelo Ato da Posse, estendeu seu reconhecimento aos
funcionários desta Casa que trabalharam muito bem na organização da
cerimônia. Deixa a Casa de cabeça erguida na certeza do dever cumprido.
Todos os vereadores manifestaram satisfação por estarem fazendo parte
deste Legislativo. Reconhecendo a responsabilidade do Cargo ao qual
foram eleitos. Pediram a direção de Deus para uma atuação promissora em
favor dos munícipes. Sendo parceiros do município dentro do que é moral e
legal. Em seguida o Assessor desta Casa Doutor Itamar, disse que está
iniciando os trabalhos, manifestou o desejo de colaborar pelo bom
andamento da Casa, para isto se colocou a disposição de todos. Também a
Secretária Teresa, manifestou agradecimentos a todos os vereadores e
funcionários desta Casa pelo carinho e harmonia direcionado a sua pessoa,
encerrou sua fala, se colocando à disposição. E o por fim o Vice-Prefeito
João Batista Marçal Teixeira, agradeceu a Casa pelos anos que aqui
trabalhou como Vereador, deixando seu afetuoso abraço em
reconhecimento com todos: Vereadores e funcionários desta Casa. E por
fim o Presidente Washington agradeceu a Deus pela oportunidade, pediu a
todos que o ajude a exercer sua função dentro da legalidade e honestidade,
pediu a todos para o ajudar a acertar e serem parceiros do bem comum.
Esgotado os assuntos pautados, avisou a todos que os pedidos inscritos na
Assessoria deverão obedecer a ordem de inscrição, permitindo apenas (02)
dois por sessão. Não havendo nada mais a tratar encerrou-se a Sessão sob a
proteção de Deus com a chamada final, presente todos relacionados no
início desta Sessão, avisando que a próxima Sessão será no dia 06 de
fevereiro de dois mil e treze em virtude do feriado de carnaval. E eu Clóvis
Viana, 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 dois dias do mês de janeiro do ano dois mil e treze.

