Ata Sucinta da (9ª) nona Sessão Extraordinária do (3º) terceiro período da
(3ª) Terceira Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. As quatorze horas e quinze minutos do dia
vinte e três de dezembro 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, atendendo solicitação do Prefeito João Batista
Marçal Teixeira. Presidida pela Mesa Diretora: Presidente Vereador
Washington Torres Hubner de Medeiros, Vice Presidente Vereadora
Malvina Quintão de Oliveira e Secretário Ver. 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, Nélia
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 a Sessão aberta sob a proteção de Deus,
convidou a todos a se colocarem de pé, para ouvir a palavra de Deus,
Evangelho de São João, capítulo um versículo trinta e seis a trinta e nove,
proclamados pelo Vereador Tarciso Correa de Oliveira. Em seguida o
Presidente Washington informou que a Sessão não estaria sendo
transmitida pela Rádio Cultura FM, apresentou o Projeto de Lei nº 41, 17
de dezembro de 2019 que “Autoriza a abertura de Créditos Especiais ao
Orçamento Geral do Município, com a Finalidade de Aplicar os Recursos
da Cessão onerosa do Bônus do Pré-Sal, conforme Lei Federal nº 13.885,
de 17 de outubro de 2019, e dá outras providências” autoria do Executivo
Municipal em regime de urgência, após apresentação o Vereador Dary
Piloto, mediante urgência e benefícios do mesmo para o município,
solicitou a Presidência desta Casa que consultasse a Soberania do Plenário
a viabilidade de dispensar o Parecer e votá-lo nesta Sessão. Todos
manifestaram favoráveis. Retomou o Projeto de Lei ora apresentado e
colocou em discussão. O Vereador Paulo disse que seria favorável, mas,
resguardou o desejo de que fosse informado, onde teria sido aplicada a
referida quantia mencionada no Projeto de Lei de R$ 1.072.997,68 (hum
milhão, setenta e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e
oito centavos). O Vereador Eliezer num breve relato disse que gostaria de
agradecer o Governo Federal pela verba desta cessão onerosa do Pré-Sal.
Gostaria de saber qual dívida previdenciária do município. Quais seriam os
investimentos, para onde seria destinada a referida verba. Mesmo sabendo

que o Executivo com sua eximia competência já teria os pontos a serem
apresentados. Solicitou ainda previsão de pagamento aos colaboradores em
atraso, e perguntou se o governo teria estratégia para sair do limite de
gastos com pessoal para o próximo ano e pagar o funcionalismo em dia. O
Presidente Washington colocou o Projeto de Lei em votação única,
aprovado pelos presentes com direito ao voto. Não havendo nada mais a
discutir, o Senhor Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária
seria no dia doze de fevereiro de dois mil e vinte, horário regimental. O
Vereador Adir Fidelis sugeriu como proposta para 2020, que fosse
cumprido o horário regimental. O Presidente Washington disse que prá ele,
não teria problema. Informou que o áudio na íntegra desta sessão se
encontrava publicado na página da Câmara www.camaramutum.mg.gov.br.
A Vereadora Nelia Eterna se manifestou e marcou Parecer da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação, para o dia vinte e dois de janeiro de dois mil
e vinte. Encerrou-se às 14h42min (quatorze 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 dezembro do ano dois mil e
dezenove.

