Ata Sucinta da (1ª) Primeira Sessão Extraordinária por Videoconferência
devido ao COVID 19 do (4º) quarto período da (4ª) quarta Sessão
Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da Câmara Municipal de
Mutum. As quatorze horas do dia vinte e quatro de abril do ano dois mil e
vinte, reuniu-se no Plenário Joaquim Teixeira Pinto da Câmara Municipal,
sito a Rua Dom Cavati, 391, em Mutum Minas Gerais, presidida pela Mesa
Diretora : Presidente Vereador Washington Torres Hubner de Medeiros,
Vice Presidente Vereadora Malvina Quintão de Oliveira e Secretário
Vereador Reinaldo Luiz da Silva. Participaram 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 através da chamada o Senhor Presidente
declarou aberta a Sessão por Videoconferência, sob a proteção de Deus,
com a leitura da palavra de Deus, Evangelho de São João, capítulo quinze,
versículo um, proclamado pelo Presidente Washington Torres Hubner de
Medeiros. Fez-se leitura da ata da Sessão anterior, foi discutida e aprovada
sem ressalvas. Em seguida o Presidente Washington agradeceu a todos que
dispuseram para realização desta videoconferência, experiência nova,
atendendo as exigências do Ministério da Saúde. Continuou com a leitura
do Ofício nº 046/2020 datado de 17 de abril de 2020 do Prefeito João
Batista Marçal solicitando de acordo com o artigo 44 da Lei Federal nº
4320/64 o referendo do Legislativo Municipal no Decreto nº 5813, de 16 de
abril de 2020 que “Abre Créditos Extraordinários no Valor de R$
111.315,64 para custeio das ações de enfrentamento da emergência Pública
Decorrente do Coranavírus (COVID-19) e dá outras providências”. A Mesa
Diretora deu ciência dos fatos aos demais Vereadores. Passou-se a Primeira
apresentação do Projeto de Resolução nº 2/2020 que “Institui e regulamenta
a modalidade de reuniões do plenário da Câmara Municipal de Mutum com
o uso de tecnologia por videoconferência e participação pela Internet dos
Vereadores de Mutum, enquanto durar o período de isolamento social,
imposto pelas autoridades de saúde, devido ao COVID-19” de autoria da
Mesa Diretora. Posto em discussão e votação única, aprovado por todos
com direito ao voto. Passou-se a Primeira apresentação do Projeto de Lei nº
7, de 22 de abril de 2020 que “Autoriza a abertura de Crédito Especial ao
Orçamento Geral do Município de Mutum, com a finalidade de criar
dotações na Secretaria Municipal de Saúde para o Combate ao COVID-19,

no valor de R$ 313.000,00 e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência, posto em discussão, Vereador
Eliezer indagou se a dotação seria emergencial, obteve resposta afirmativa,
seria destinada ao COVID-19, deveria entrar no Orçamento do município.
Vereador Paulo indagou ao Assessor Doutor Itamar se o referido projeto
seria constitucional, obteve resposta que sim. Vereador Dary Piloto
parabenizou o Prefeito João Batista pela iniciativa e o Presidente
Washington que em tempo recorde montou todo processo para votação.
Presidente Washington num breve instante agradeceu o reconhecimento e
empenho desta Casa, que se esforçaram com seriedade para realização
desta videoconferência. Oportunamente informou que no dia vinte e nove
de abril estaria retomando as sessões desta Casa com o uso desta
tecnologia. Colocou o projeto de lei em votação, todos com direito ao voto,
votaram favorável. O Presidente Washington não votou, manifestou seu
posicionamento favorável. Não havendo nada mais a discutir informou que
a próxima sessão ordinária por meio de videoconferência seria no dia vinte
e nove de abril, horário regimental. A pedido do Vereador Paulo fez-se
uma breve apresentação dos projetos que seriam apreciados na próxima
sessão. Não havendo nada mais a discutir, encerrou-se às 14h50min, sob a
proteção de Deus. Chamada final, presente todos relacionados no início
desta sessão. Informou que o áudio na integra desta videoconferência, se
encontrava publicado na página da Câmara www.camaramutum.mg.gov.br.
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 quatro dias do
mês de abril do ano dois mil e vinte.

