Ata Sucinta da (5ª) Quinta Sessão Extraordinária do (3º) terceiro período da
(3ª) terceira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. As dezessete horas de primeiro de julho do
ano dois mil e dezenove, reuniu-se no Plenário Joaquim Teixeira Pinto da
Câmara Municipal, sito a Rua Dom Cavati, 391, em Mutum Minas Gerais,
conforme convocação do Presidente Washington Torres Hubner de
Medeiros, presidida pela Mesa Diretora: Presidente Washington Torres
Hubner de Medeiros, Vice Presidente Vereadora Malvina Quintão de
Oliveira e Secretário Vereador Reinaldo Luiz da Silva. De acordo com o
Livro de Presenças compareceram os Vereadores: 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, não compareceu o Vereador Adir Fidelis de
Oliveira. 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 solicitou leitura da ata da sessão anterior, que foi
discutida e aprovada sem ressalva. O Senhor Presidente acolheu os
ouvintes da Cultura FM, reapresentou o Projeto de Lei nº 17 de 24 de
Junho de 2019 que “Autoriza o Município de Mutum – MG a contratar com
o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A. – BDMG, operações de
crédito com outorga de garantia e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência. A presente matéria se
encontrava com VISTA, a pedido do Vereador Eliezer Vieira Machado
Filho. O Senhor Presidente indagou ao Nobre Vereador se teria algo mais a
acrescentar. O Vereador Eliezer se manifestou, disse que a Prefeitura
estaria passando por situações críticas, teria as patrols, mas estava faltando
combustível, em algumas situações os moradores que estavam abastecendo.
Também teria funcionários que estavam sem receber (20%) vinte por cento
do (13º) décimo terceiro salário. Continuou dizendo que foi a Secretária
Ana Lúcia buscar informações, ela teria passado mal. Foi até o Assessor
Doutor André, este disse que teriam 15 dias para respondê-lo. Como
projeto não veio discriminado, quais máquinas seriam adquiridas.
Exemplificou se o Prefeito falar que vai comprar caminhão para mexer na
rua e quiser comprar galiotas, ele pode comprar. Da forma que se
encontrava o projeto, sem especificar os itens e os valores, seu voto seria
contra. O Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei em votação única,
aprovado com oito votos favoráveis. Votaram contra os Vereadores Eliezer

Vieira Machado Filho e Paulo Antonio Alves. Votaram favoráveis ao
Projeto os Vereadores Malvina Quintão de Oliveira, Reinaldo Luiz da
Silva, Juarez Calixto da Silva, Tarciso Correa de Oliveira, Nelia Eterna de
Oliveira, Dary Piloto Coelho, Carlos Henrique de Freitas Clemente e o
Presidente Washington Torres Hubner de Medeiros como determina o art.
29, inciso III do Regimento Interno desta Casa. Não havendo nada mais a
discutir o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, informou que a
Câmara se encontrava de recesso, próxima sessão ordinária dia quatorze de
agosto, horário regimental. Encerrou-se às (17h40m) dezessete horas e
quarenta minutos, sob a proteção de Deus, chamada final, presente todos
relacionados no início desta sessão. E, eu Reinaldo Luis da Silva,
Secretário, lavrei a presente ata, que, após, lida, e, se, aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e demais Vereadores. Plenário Joaquim
Teixeira Pinto ao primeiro dia do mês de julho do ano dois mil e dezenove.

