Ata Sucinta da (4ª) Quarta Sessão ordinária 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 nove de abril do ano dois mil e vinte, reuniuse 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,
versículos sete a oito, proclamados pela Vereadora Malvina Quintão de
Oliveira. 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, saudou os ouvintes.
Passou a Primeira apresentação do Projeto de Lei Complementar nº 5, de
17 de março de 2020 que “Altera a remuneração de Agente Comunitário de
Saúde e de Agente de Combate às Endemias e dá outras providências” de
autoria do Executivo Municipal em regime de urgência, após apresentação
O Vereador Dary Piloto solicitou dispensa de parecer, por entender a
necessidade do mesmo. Presidente Washington indagou aos Senhores
Vereadores nominalmente, todos manifestaram favorável. O mesmo
retomaria no momento oportuno. Primeira apresentação do Projeto de Lei
Complementar nº 6, de 17 de Março de 2020 que “Dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreira Remuneração do Magistério do Município de Mutum e dá
outras providências”, de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência, após apresentação a Vereadora Nelia Eterna solicitou dispensar o
parecer por entender a urgência do mesmo. Presidente Washington indagou
nominalmente os Senhores Vereadores, todos manifestaram favoráveis.
Retoma no momento oportuno. Primeira apresentação do Projeto de Lei nº
8/2020 que “Dispõe, nos termos do art. 37, X da Constituição Federal, § 7º
do art. 88 da Lei Orgânica Municipal, sobre a revisão geral da
remuneração dos Servidores da Câmara Municipal de Mutum, Estado de

Minas Gerais, e dá outras providências” autoria da Mesa Diretora em
regime de urgência. Após apresentação a Vereadora Malvina Quintão
solicitou dispensa de parecer. O Vereador Paulo Antonio Alves lembrou ao
Senhor Presidente que se tratava de uma revisão salarial e não aumento
salarial. O Presidente Washington indagou aos Senhores Vereadores, todos
manifestaram favoráveis à dispensa de parecer. O mesmo retomaria no
momento oportuno. Passou a reapresentação do Projeto de Lei Municipal
nº 02, de 10 de fevereiro de 2020 que “Altera a redação do § 1º do art. 1º e
do § 1º do art. 2º da Lei Municipal nº 978, de 12 de abril de 2018(Programa
de Recuperação Fiscal do Município de Mutum – REFIS) e dá outras
providências”, autoria do Executivo Municipal em regime de urgência, com
VISTA do Vereador Eliezer Vieira Machado Filho. Disse o Vereador
Eliezer que teria feito uma análise, seria favorável. Presidente Washington
colocou o Projeto de Lei em votação, por meio de chamada nominal, todos
se posicionaram favorável à sua aprovação. Reapresentou o Projeto de Lei
nº 4, de 18 de fevereiro de 2020 que “Autoriza o Poder Executivo alienar
bem móvel, mediante leilão público nos termos da Lei Federal nº 8.666/93
e dá outras providências” autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência, com VISTA a pedido do Vereador Eliezer Vieira Machado Filho.
Vereador Eliezer Vieira disse que havia solicitado na ocasião que esta Casa
fizesse consulta para obter informações do que teria sido gasto com o
referido veículo, até a presente data não obteve nenhuma informação.
Presidente Washington respondeu para o Nobre Vereador que a seu ver
seria o Vereador que teria de ir até a Prefeitura buscar informações,
obtendo confirmação do Assessor desta Casa Doutor Itamar, uma vez que,
a Câmara não poderia proceder desta forma. Senhor Presidente indagou a
Secretária Teresa se o Vereador Eliezer havia feito alguma solicitação.
Obteve resposta que ele havia manifestado por meio de áudio e a
informação teria sido transmitida para o Assessor Doutor Itamar. Mediante
discussão o Presidente Washington suspendeu o referido projeto de pauta,
para o Nobre Vereador Eliezer sanar suas dúvidas, retomando o mesmo, na
próxima sessão. Retomou o Projeto de Lei Complementar nº 5, de 17 de
março de 2020, com dispensa de parecer. Vereador Paulo indagou ao
Assessor Doutor Itamar se os três projetos com dispensa de parecer
estariam amparados pela Lei. Obteve resposta que sim. Posto em discussão
os Vereadores Eliezer Vieira, Tarciso Correa, Juarez Calixto, Dary Piloto,
Malvina Quintão, Reinaldo Luiz, Nelia Eterna justificaram a importância

do projeto para as referidas classes, trata de alteração justa. Presidente
Washington colocou o Projeto em votação nominalmente, todos
manifestaram favoráveis. Projeto aprovado por todos com direito ao voto.
Retomou o Projeto de Lei Complementar nº 6, de 17 de março de 2020,
posto em discussão e votação única, por meio de chamada nominal, todos
com direito ao voto, votaram pela aprovação. Por fim retomou o Projeto de
Lei nº 8/2020 com dispensa de Parecer, posto em discussão o Vereador
Eliezer Vieira solicitou VISTA porque gostaria de comparar com os
servidores da Prefeitura que não obtiveram suas recomposições. Explicou
Senhor Presidente que se tratava de correção Salarial feito todos os anos,
sentia que o Nobre Vereador estaria contrapondo os Servidores desta Casa.
O Vereador Eliezer manteve a VISTA que foi acatada pela Presidência de
acordo com as Normas Regimentais desta Casa. Esgotado os assuntos
pautados, o Senhor Presidente informou que a próxima Sessão seria no dia
treze de Maio, horário Regimental, encerrou-se às 14h56min, sob a
proteção de Deus, chamada final, presente todos relacionados no início
desta videoconferência. Podendo conferir o áudio 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 nove dias do mês de abril do ano dois mil e vinte.

