Ata Sucinta da (3ª) terceira Sessão Extraordinária do (3º) terceiro período
da (3ª) terceira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. Às dezenove horas e trinta minutos do dia
vinte e três 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 Secretariada 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, Nelia Eterna de Oliveira, Paulo
Antonio Alves e Tarciso Correa de Oliveira. Não compareceu o Vereador
Juarez Calixto da Silva. Comprovada a presença dos (10) dez 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 a presença do Vice Prefeito Eduardo. Solicitou
leitura da ata anterior que foi aprovada sem ressalvas. Após a aprovação da
ata o Vereador Eliezer solicitou que se consultasse o plenário em sua
soberania a viabilidade de conceder a palavra ao Vice Prefeito, uma vez
que já teria sido concedido ao Prefeito com a permissão de todos na sessão
anterior. O Presidente informou que o Prefeito tinha passe livre para se
manifestar, e que ele já havia indeferido o pedido do Vice-Prefeito. Passouse a leitura do Ofício numero 1/2019 do Vereador Reinaldo Luiz da Silva
solicitando que a Casa tomasse providências contra o pronunciamento do
Vereador Eliezer Vieira Machado Filho na Sessão realizada no dia
22/01/2019. Imediatamente o Senhor Presidente solicitou ao Assessor
Doutor Itamar que analisasse o ofício ora lido. Passou-se a reapresentação
do Projeto de Lei nº 03 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.
Objeto de VISTA do Vereador Eliezer, pediu-o que expusesse o estudo
feito na presente matéria. O mesmo informou que o tempo não lhe fora
suficiente para analisar a matéria, pela dimensão do valor. Manifestou
sobre os artigos 42 da Lei Orgânica Municipal e 165 do Regimento Interno,
que tratam das Sessões Extraordinárias, gostariam de explicações.
Respondeu o Senhor Presidente que não teria mais discussão, colocou o

Projeto de Lei nº 03 em votação única, duas abstenções dos Vereadores
Paulo Antonio Alves e Eliezer Vieira Machado Filho. Votaram pela
aprovação os Vereadores Carlos Henrique de Freitas Clemente, Dary Piloto
Coelho, Nelia Eterna de Oliveira, Tarciso Correa de Oliveira, Adir Fidelis
de Oliveira, Reinaldo Luiz da Silva e Malvina Quintão de Oliveira. O
Projeto foi aprovado com sete votos favoráveis. O Presidente teve seu voto
minerva, justificou que se a lei permitisse votaria favorável. Não havendo
nada mais a discutir agradeceu a presença de todos, informou que a
próxima Sessão Ordinária seria dia treze de fevereiro de 2019, horário
regimental. O áudio na íntegra se encontrava na Secretária da Câmara e na
página www.camaramutum.mg.gov.br.
Encerrou-se às 19h42min
(dezenove horas e quarenta e dois minutos) sob a proteção de Deus,
chamada final, presente todos relacionados no início desta sessão. 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 três dias do mês
de janeiro do ano dois mil e dezenove.

