Ata Sucinta da (2ª) segunda Sessão Extraordinária do (3º) terceiro período
da (3ª) terceira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. Às dezenove horas do dia vinte e dois de
janeiro do ano dois mil e dezenove, reuniu-se no Plenário Joaquim Teixeira
Pinto da Câmara Municipal de Mutum, sito a Rua Dom Cavati, 391, em
Mutum Minas Gerais, presidida pelo Vereador Washington Torres Hubner
de Medeiros, Vice Presidida pela Vereadora Malvina Quintão de Oliveira e
Secretariado pelo 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, Nelia 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
aberta a Sessão sob a proteção de Deus. Em seguida o Presidente
Washington agradeceu a presença de todos informou que a Sessão estava
sendo transmitida apenas pela Internet. Solicitou leitura da ata anterior, que
após apreciação sofreu ressalva a pedido do Vereador Adir Fidelis de
Oliveira, que fosse demitido os funcionários com salários altos que não
estão rendendo, ata aprovada pelos presentes. Fez-se leitura do Parecer nº
3/2019 da Comissão em Conjunto, opinando pela aprovação do Projeto de
Lei nº 3, de 08 de janeiro de 2019, foi relatora Vereadora Malvina Quintão
de Oliveira. E leitura do Parecer nº 2/2019, opinando pela rejeição do
Projeto de Lei nº 3, de 08 de janeiro de 2019, dos Vereadores Voto
Vencido Paulo Antonio Alves e Eliezer Vieira Machado Filho.
Reapresentação do Projeto de Lei nº 3, de 08 de janeiro de 2019 que
“Autoriza a abertura de créditos especiais ao orçamento geral do município
no valor de R$ 2.605.000,00(dois milhões e seiscentos e cinco mil reais) e
dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência”, após a reapresentação, o Vereador Eliezer Vieira Machado
Filho solicitou VISTA, que antes de ser concedida os Vereadores Adir
Fidelis de Oliveira e Carlos Henrique de Freitas Clemente, expuseram
informações que buscaram junto a Assessoria e Secretaria da Fazenda na
Prefeitura Municipal, votarão favoráveis com ressalvas que foram expostas.
Em seguida solicitou VISTA no Projeto atendendo o Vereador Eliezer
Vieira Machado. O Vereador Dary Piloto Coelho, solicitou cinco minutos
com os demais colegas que foi acatada pelo Senhor Presidente. De volta à
Sala das Sessões, o Vereador Dary Piloto Coelho, sendo conhecedor do

Regimento Interno desta Casa, vendo a necessidade de recursos para a
Saúde solicitou ao Senhor Presidente embasado no artigo 266 § 1º do
Regimento Interno, que convocasse Extraordinária ainda neste dia. A
solicitação foi aceita, ficou marcada para (21 horas) vinte e uma horas. Nas
Considerações Finais o Presidente Washington disse que estaria encerrando
a Sessão sob a proteção de Deus, que o áudio da sessão estaria à disposição
na
Secretaria
desta
Casa,
e
na
página
da
internet
www.camaramutum.mg.gov.br. Não havendo nada mais a discutir
encerrou-se às 19hs38min, chamada final, presente todos relacionados no
início desta sessão. Próxima Sessão Ordinária, dia treze de fevereiro de
2019. E eu, Reinaldo Luiz 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 vinte e dois dias
do mês de janeiro do ano dois mil e dezenove.

