PARTE INICIAL:
Décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Mutum – Videoconferência
DATA: 26 de agosto de 2020
14 hs horas
LEGISLATURA: 18ª(Décima oitava)
SESSÃO LEGISLATIVA: Quarta
 Após ser verificada a presença da maioria absoluta dos membros da
Câmara Municipal pelo Livro de Presenças, o Senhor Presidente
declara aberta a Sessão, podendo pronunciar as seguintes palavras:
Sob a proteção de Deus declaro aberta a (10ª) décima Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de Mutum no ano de 2020.
 Leitura Bíblica: Daniel 2,26-27 pelo Vereador Tarciso Correa de Oliveira
 PRIMEIRA PARTE: Expediente – (Com duração de uma hora e
meia)
I – Leitura e discussão da Ata Anterior
II – Leitura de Correspondências e Comunicações:
III – Leitura de Parecer:
a) Parecer nº 2/2020 – Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas
b) Parecer nº 7/2020 – Comissão em Conjunto
c) Parecer nº 8/2020 – Comissão em Conjunto
IV– Apresentação, sem discussão, de proposições:
a) Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 19/2020 que “Denomina-se Trevo
Jurandir Fernandes da Silva(Nenê da Cirene), o trevo localizado na Avenida
Aurelino Paulino saída para a Comunidade Vargem Alegre nesta cidade e
contem outras providências”, autoria do Vereador Tarciso Correa de Oliveira
em regime de urgência.
b) Primeira apresentação do Projeto de Lei nº 20/2020 que “Dispõe sobre a
denominação de rua no Bairro Capitão Fonseca nesta cidade e contém outras
providências” de autoria dos Vereadores Juarez Calixto da Silva e
Washington Torres Hubner de Medeiros em regime de urgência.
V – ORADORES:

SEGUNDA PARTE – Ordem do Dia(com duração de uma hora e vinte e cinco
minutos.
1ª Parte- Discussão e Votação dos Projetos em pauta:
a) Reapresentação do Projeto de Lei 17, de 20 de julho de 2020 que “Dispõe
sobre o recebimento de doações de bens imóveis pelos órgãos e entidades da
administração pública municipal direta e indireta e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal em regime de urgência.
b) Reapresentação do Projeto de Lei nº 18 de 27 de julho de 2020 qie “Cria o
distrito denominado Santa Rita de Mutum, altera as divisas do distrito-sede
de Mutum e do distrito de Ocidente, dá nova redação à descrição das divisas
entre o distrito de Ocidente e distrito-sede de Mutum, e dá outras
providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência.
c) Reapresentação e Votação Única do Projeto de Resolução nº 3/2020 que
“Dispõe sobre a previsão Orçamentária da Câmara Municipal de Mutum,
Estado de Minas Gerais, para o exercício de 2021” autoria da Mesa Diretora
em regime de urgência .
2ª Parte – Discussão e Votação das Proposições:
a) 01 Pedido de Providência de autoria da Vereadora Malvina Quintão de
Oliveira.
b) 01 Pedido de Providência de autoria do Vereador Reinaldo Luiz da Silva
c) 01 Pedido de Providência de autoria do Vereador Carlos Henrique de Freitas
Clemente.
II - Chamada Final.

