Ata Sucinta da (2ª) segunda Sessão Extraordinária 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 oito de
outubro 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. 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, solicitou que fosse feito a leitura Bíblica Salmo cento e
dezessete, proclamados pela Vereadora Nelia Eterna de Oliveira. Fez-se
leitura da ata da Sessão anterior, colocou em discussão e votação, aprovada
sem ressalvas. Presidente Washington informou para os ouvintes que a
presente Sessão estaria acontecendo face a três projetos que foram objeto
de VISTA a pedido do Vereador Eliezer. Passou a Reapresentação do
Projeto de Lei nº 30, de 21 de Outubro de 2020 que “Autoriza a abertura de
crédito especial ao Orçamento Geral do Município, do exercício de 2020,
no valor de R$ 275.000,00 e dá outras providências” de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência. Vereador Eliezer manifestou
que teria oficiado ao Executivo buscando informações, não teria recebido
resposta, estaria apto para votar, posteriormente estaria fiscalizando.
Colocou em votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto.
Reapresentação do Projeto de Lei nº 31, de 21 de Outubro de 2020 que
“Autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento Geral do Município,
do exercício de 2020, no valor de R$ 100.000,00 e dá outras providências”
de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência. Vereador
Eliezer manifestou que estaria apto para votar apesar de não ter obtido as
informações que solicitou do Executivo. Colocou o Projeto de lei em
votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto e
reapresentação do Projeto de Lei nº 32, de 21 de outubro de 2020 que
“Autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento Geral do Município,
do exercício de 2020, no valor de R$ 36.000,00 e dá outras providências”
de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência pela mesma
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forma dos projetos anteriores, Vereador Eliezer lamentou que não teria
recebido a resposta solicitada, mas estaria apto para votar. Colocou o
projeto de lei em votação única, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Esgotado os assuntos pautados, Presidente Washington agradeceu aos
ouvintes desejou aos pares desta Casa boas eleições, que mantivessem o
respeito uns com outros, independentes de sigla partidária. Informou que a
próxima sessão ordinária seria no dia dezoito de novembro (18/11) horário
regimental a partir da soberania desta Casa. Encerrou-se às 14h40min sob a
proteção de Deus. Chamada final presente todos relacionados no início
desta sessão. Informou ainda que o áudio na íntegra desta sessão se
encontrava publicado na página da Câmara. 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 oito dias do mês de outubro do ano dois mil e
vinte.
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