Ata da Primeira Sessão Extraordinária do (4º) quarto período da (4ª) Sessão
Legislativa da (17ª) Décima Sétima Legislatura da Câmara Municipal de
Mutum. Aos (28) dias do mês de Julho do ano dois mil e dezesseis às 09
horas, em atenção à Convocação da Presidência desta Casa, conforme
Ofício Circular nº 2/2016, reuniu-se no Plenário Joaquim Teixeira Pinto da
Câmara Municipal de Mutum localizada na Rua Dom Cavati, 391, em
Mutum Minas Gerais, sob a Presidência do Vereador Washington Torres
Hubner de Medeiros e por mim Gezio Nunes de Oliveira, Secretário. Pelo
Livro de Presenças verificou-se o comparecimento dos Vereadores: Clóvis
Viana, Lenir José da Silva, Marcone Rosa da Silva, Marcos Roberto
Pinheiro de Lacerda, Nelia Eterna de Oliveira Senra. Nilton Marques de
Lima, Paulo Antonio Alves e Tarciso Correa de Oliveira. Não compareceu
o Vereador Dary Piloto Coelho que teve sua ausência justificada pela
Presidência desta Casa.Comprovada a presença dos (10) dez Vereadores no
ato da chamada, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão sob a
proteção de Deus e prosseguiu com a Sessão fez-se a leitura da Palavra de
Deus tirada do Livro de Sabedoria, capítulo seis, versículo de doze a treze,
proclamado pelo Vereador Tarciso Correa de Oliveira. Fez-se leitura da ata
da sessão anterior, posta em discussão em vista de não haver nada mais a
discutir, recebeu aprovação unânime. Em seguida o Senhor Presidente
informou que a presente Sessão não estaria sendo transmitida pela Radio
Cultura FM, o que o deixou preocupado, porque também estariam votando
os Subsídios dos Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, alguém
poderia dizer que usamos de maldade, votando às escondidas, o que não é
verdade. Pediu a todos que sejam coerentes, foi atendendo solicitação dos
Vereadores que os projetos ficaram para ser votados neste momento e não
usassem de maldade tecendo comentários pelas ruas, foi uma decisão
tomada pela Edilidade. Conforme Convocação passou-se a primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 19/2016 que “Abre crédito Suplementar
ao Orçamento do corrente exercício, aprovado pela Lei Municipal nº 884
de 12/11/2015, e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora em
regime de urgência, após apresentação o Vereador Marcone Rosa da Silva
solicitou que a Presidência desta Casa consultasse o Plenário em sua
Soberania a viabilidade de dispensar o Parecer na referida matéria e votá-lo
nesta sessão em virtude da urgência do mesmo. Imediatamente o Senhor
Presidente indagou o Plenário, todos manifestaram favoráveis. O mesmo
retomará no momento oportuno. Passou-se a Primeira apresentação do

Projeto de Lei nº 020/2016 que “Fixa os subsídios dos Vereadores da
Câmara Municipal de Mutum, Estado de Minas Gerais, para a Legislatura
2017 a 2020 e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora em
regime de urgência. Após apresentação o Vereador Lenir José da Silva
solicitou que a Presidência desta Casa consultasse o Plenário em sua
Soberania a viabilidade de dispensar o Parecer na referida matéria devido a
sua urgência. Após solicitação, o Senhor Presidente indagou o Plenário,
todos manifestaram favoráveis. E Por fim apresentou o Projeto de Lei nº
21/2016 que “Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários
Municipais de Mutum, Estado de Minas Gerais, para a legislatura
2017/2020 e dá outras providências” de autoria da Mesa Diretora em
regime de urgência. Após apresentação o Vereador Marcos Roberto
Pinheiro de Lacerda solicitou que a Presidência desta Casa consultasse o
Plenário em sua Soberania a viabilidade de dispensar o Parecer e votar
nesta Sessão devida sua urgência. Após solicitação o Senhor Presidente
indagou o Plenário, todos manifestaram favoráveis, o mesmo retomará no
momento oportuno. Conforme Soberania do Plenário o Senhor Presidente
retomou o Projeto de Lei nº 19/2016 que “Abre Crédito Suplementar ao
Orçamento do corrente exercício, aprovado pela Lei Municipal nº 884 de
12/11/2015, e dá outras providências”, posto em discussão, em vista de não
haver nada mais a discutir, colocou-o em votação, aprovado por
unanimidade. Reapresentou o Projeto de Lei nº 20/2016 que “Fixa os
subsídios dos Vereadores da Câmara Municipal de Mutum, Estado de
Minas Gerais, para a Legislatura 2017 a 2020 e dá outras providências”,
posto em discussão, em vista de não haver nada mais a discutir, colocou-o
em votação, votou contra os Vereadores Paulo Antonio Alves e Nilton
Marques de Lima. O Projeto de lei foi aprovado pela maioria. Retomou o
Projeto de Lei nº 21/2016 que “Fixa os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito
e Secretários Municipais de Mutum, Estado de Minas Gerais, para a
legislatura 2017/2020 e dá outras providências” , posto em discussão, em
vista de não haver nada mais a acrescentar, colocou-o em votação, votou
contra os Vereadores Paulo Antonio Alves e Nilton Marques de Lima, o
Projeto de Lei foi aprovado pela maioria dos presentes. Continuando o
Senhor Presidente ressaltou que em uma reunião num passado bem
próximo, convidou os colegas para discutir na questão de voltar o Subsídio
do Vereador para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e do Prefeito para
R$ 5.000,00(cinco mil reais), mediante consulta feita a órgãos competentes,

foi barrado pela lei . Disseram que poderia usar da Soberania do Plenário,
mas não foi possível, valeu a intenção, prevaleceu o desejo de todos. Não
havendo nada mais a discutir o Vereador Clóvis Viana com a permissão
dos demais Vereadores marcou reunião para após a Sessão, para dar
parecer nos Projetos encaminhados. Próxima Sessão dia 10 de agosto,
horário regimental. Encerrou-se às 10 horas sob a proteção de Deus,
chamada final, presente todos relacionados no início desta sessão. E eu
Gezio Nunes de Oliveira, 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, vinte e oito dias do mês
de julho do ano dois mil e dezesseis.

