Ata Sucinta da (5ª) Quinta 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 treze de maio 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 ado’c
Vereador Juarez Calixto da Silva. Não participou o Vereador Reinaldo Luiz
da Silva que teve sua ausência justificada pela Presidência desta Casa.
Participaram os Vereadores: Adir Fidelis de Oliveira, Carlos Henrique de
Freitas Clemente, Dary Piloto Coelho, Eliezer Vieira Machado Filho, Nelia
Eterna de Oliveira, Paulo Antonio Alves e Tarciso Correa de Oliveira.
Comprovada a presença dos (10) dez 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 quatorze, versículos vinte e sete a vinte e oito, proclamados
pelo Vereador Juarez Calixto da Silva. 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 às apresentações, sem
discussão das proposições. O Vereador Dary Piloto Coelho solicitou ao
Senhor Presidente que consultasse o Plenário em sua soberania a inclusão
do Projeto de Lei nº 11, de 12 de Maio de 2020 na ordem do dia. Primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 9, de 6 de maio de 2020 que “Autoriza a
Concessão de Subvenção Social para Confraria de São Vicente de Paulo e
dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal em regime de
urgência, encaminhado para análise das Comissões Permanentes. Primeira
apresentação do Projeto de Lei nº 10 de 06 de Maio de 2020 que “Autoriza
a abertura de Crédito Suplementar ao Orçamento Geral do Município de
Mutum, em favor da Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$
108.000,00 (Cento e oito mil reais) e dá outras providencias”, de autoria do
Executivo Municipal em regime de urgência, encaminhado para análise das
Comissões Permanentes. Conforme solicitação do Vereador Dary Piloto
Coelho o Senhor Presidente indagou nominalmente aos Senhores
Vereadores se teriam conhecimento do Projeto e se estariam de acordo com
a inclusão na Pauta do dia. Todos manifestaram de acordo. O Senhor
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Presidente apresentou o Projeto de Lei nº 11, de 12 de Maio de 2020 que
“Dispõe sobre o recebimento de doações de bens móveis, de obras e de
serviços pelos órgãos e entidades da administração pública municipal direta
e indireta e dá outras providências” de autoria do Executivo Municipal em
regime de urgência. O Vereador Tarciso Correa de Oliveira, solicitou a
Presidência desta Casa a dispensa de Parecer, obtendo a aprovação de todos
os Vereadores. Informou o Senhor Presidente que o mesmo retomaria no
momento oportuno. Reapresentação do 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” de autoria do Executivo Municipal em regime de urgência. A
Presente matéria foi objeto de VISTA do Vereador Eliezer Vieira Machado
Filho. O mesmo manifestou, disse que teria oficiado ao Setor Competente,
porém não havia obtido resposta, gostaria que a presente matéria, fosse
retirada de pauta, até que obtivesse as solicitações mencionadas no ofício.
Informou o Presidente que o tempo de vista já havia extrapolado que iria
colocar em votação nos mesmos critérios anteriores, nominalmente.
Votaram contra o Projeto os Vereadores Paulo Antonio Alves e Eliezer
Vieira Machado Filho. Os demais Vereadores Adir, Carlos Henrique, Dary
Piloto, Juarez Calixto, Malvina Quintão, Nelia Eterna e Tarciso Correa,
votaram pela aprovação. Projeto aprovado pela maioria dos presentes.
Reapresentou o 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 de autoria da
Mesa Diretora em regime de urgência, foi objeto de VISTA do Vereador
Eliezer Vieira Machado Filho. O mesmo se manifestou, conforme palavras
ditas na sessão anterior que ele estaria contra esta Casa, afirmou que estaria
apto para votar favorável. Colocou o Projeto de Lei nominalmente em
votação, todos manifestaram favorável. Aprovado pelos presentes com
direito ao voto. Retomou o Projeto de Lei nº 11, de 12 de maio de 2020,
com dispensa de parecer e votação nesta sessão a pedido do Vereador
Tarciso Correa, autorizada pela soberania absoluta do plenário, posto em
discussão, o Vereador Eliezer manifestou o desejo de colocar emenda na
referida matéria. O Senhor Presidente informou que todos manifestaram
favorável a votação nesta sessão, a Emenda adiaria o processo para outra
sessão, ele iria seguir com a autonomia desta Casa, iria colocar o projeto
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em votação, sabendo que o Nobre Vereador teria o direito de solicitar
Vista. Reconheceu a postura do Senhor João Lucio da Porto Alegre em
contemplar as cidades onde a empresa possui filial. O Vereador Tarciso
Correa, justificou que teria solicitado dispensa de parecer, por entender a
dimensão do projeto de lei, sobretudo na atual conjuntura. Externou
agradecimento com João Lucio pela realização de um sonho de longos anos
a UTI para nosso município. Presidente Washington por mais uma vez
reafirmou que as doações aconteceram nos município onde eles tem
empresas. Vereador Dary Piloto agradeceu a aceitação de todos pela
inclusão do Projeto na pauta do dia e a empresa pela importante doação.
Vereadora Nelia Eterna agradeceu a todos que se empenharam pela votação
do referido projeto, intercedeu junto ao Vereador Eliezer para que não
pedisse VISTA, devido a urgência e necessidade do mesmo para a
população, sobretudo na atual situação de pandemia. Vereador Eliezer,
disse que a seu ver a Nobre Colega Vereadora Nelia Eterna havia excedido
em sua fala, feito um discurso de ódio sobre ele, em momento algum seria
contra, queria apenas uma emenda que julgava ser importante, seu voto
seria favorável. Vereador Carlos Henrique manifestou agradecido com a
empresa Laticínios Porto Alegre na Pessoa de João Lucio, pela doação da
UTI Móvel e pelos empregos gerados no município e a parceria do Prefeito
João Batista Marçal. Por mais uma vez o Presidente Washington louvou a
iniciativa da empresa Laticínios Porto Alegre em beneficiar vários locais.
Colocou nominalmente o Projeto em votação única, obteve aprovação
unânime. Esgotado os assuntos pautados o Senhor Presidente informou que
a próxima sessão videoconferência, seria no dia vinte e sete de maio do
presente ano, horário regimental, o áudio na íntegra se encontra publicado
na página da Câmara www.camaramutum.mg.gov.br. Chamada final,
presente todos relacionados no inicio desta sessão. Encerrou-se às
15h04min, sob a proteção de Deus. E eu Juarez Calixto da Silva, Secretário
ado’c, lavrei a presente ata, que, após, lida, e, se, aprovada, deverá ser
assinado pelo Senhor Presidente e demais Vereadores. Plenário Joaquim
Teixeira Pinto aos treze dias do mês de maio do ano dois mil e vinte.
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