Ata da Sexta Sessão Extraordinária do (1º) primeiro período da (1ª)
Primeira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara
Municipal de Mutum. Aos (21) vinte e um dias do mês de Novembro do
ano dois mil e dezessete, às (14:00) quatorze horas, 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 Malvina Quintão de
Oliveira, Secretária. Pelo Livro de Presenças verificou-se o
comparecimento dos 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,
Reinaldo Luiz da Silva 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
Evangelho de São Mateus, capítulo onze, versículo vinte e oito a trinta,
proclamado pelo Vereador Paulo Antonio Alves. Fez-se leitura da ata da
sessão anterior, posta em discussão e votação, recebeu aprovação unânime.
Em seguida o Senhor Presidente indagou o Vereador Eliezer Vieira
Machado Filho se teria algo mais a acrescentar, uma vez que ele havia
solicitado VISTA nos Projetos de números 41 e 42//2017. Respondeu o
Vereador Eliezer que havia estudado os Projetos, e se posicionou favorável,
mas que tinha uma grande preocupação com o povo, citou como exemplo a
situação do Rio de Janeiro. Fará jus a sua Vereança, iria fiscalizar,
acompanhar de perto todo o processo, estava apto para votar. Após
explanação do Vereador Eliezer, o Senhor Presidente conduziu os trabalhos
retomou o Projeto de Lei nº 41 de 14 de novembro de 2017 que “Autoriza a
abertura de crédito especial ao Orçamento Geral do Município, do
exercício de 2017, no valor de R$ 1.500.000,00 e dá outras providências”
de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência, colocou o
Projeto de Lei em votação única, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Em seguida retomou o Projeto de Lei nº 42 de 14 de novembro de
2017 que “Dá nova redação ao caput do artigo 5º da Lei Municipal nº 920,
de 27 de outubro de 2016 que estabelece proposta orçamentária, estimando
a receita e fixando a despesa do município de Mutum para o exercício de
2017” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência, da
mesma forma, o Senhor Presidente indagou ao Vereador Eliezer se teria
sanado as duvidas. Respondeu o vereador Eliezer que havia estudado o

projeto, achou o valor altíssimo. Considerou que a forma em que se
encontrava o projeto de lei, o Prefeito não precisaria pedir permissão a
Câmara para mais nada, 50%(cinqüenta por cento) ficou acima do limite.
Da forma em que se encontrava não teria como votar favorável ao Projeto,
não se sentia preparado, poderia estar prejudicando alguém. Em seguida o
Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei nº 42/2017 em votação,
votaram contra os Vereadores Paulo Antonio Alves, Eliezer Vieira
Machado Filho e Adir Fidelis de Oliveira, votaram pela aprovação do
Projeto os Vereadores: Carlos Henrique de Freitas Clemente, Dary Piloto
Coelho, Nelia Eterna de Oliveira, Reinaldo Luiz da Silva, Juarez Calixto da
Silva, Malvina Quintão de Oliveira e Tarciso Correa de Oliveira. O Projeto
foi aprovado com sete votos favoráveis. O Senhor Presidente fez uma
ressalva, mesmo que seu voto fosse minerva, sua posição seria favorável.
Esgotado os assuntos pautados o Senhor Presidente disse que houve
democracia, nos trâmites dos dois projetos ora discutidos, agradeceu a
atenção dos presentes e ouvintes da Cultura FM, sugeriu aos Nobres
Vereadores que acompanhassem todo o processo desde a licitação. Em
seguida o Vereador Paulo disse que gostaria de obter informações do dia da
licitação. Respondeu o Senhor presidente que o dia da licitação é publicado
no Saguão da Prefeitura. Não havendo nada mais a discutir, o Senhor
Presidente informou que a próxima sessão Ordinária da Câmara seria no
dia vinte e nove de novembro, horário regimental. Encerrou-se às 14:52
(quatorze horas e cinqüenta e dois minutos) sob a proteção de Deus,
chamada final, presente todos relacionados no início desta sessão. E eu,
Malvina Quintão de Oliveira, Secretário, lavrei a presente ata, que após
lida, e, se, aprovada deverá ser assinado pelo Senhor Presidente e demais
vereadores. Plenário Joaquim Teixeira Pinto, aos vinte e hum dias do mês
de novembro do ano dois mil e dezessete.

