Ata Sucinta da (15ª) décima quinta Sessão Ordinária do (4º) quarto período
da (4ª) quarta Sessão Legislativa da (18ª) Décima Oitava Legislatura da
Câmara Municipal de Mutum. As quatorze horas do dia dezoito de
novembro 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, Dary Piloto Coelho, Eliezer Vieira
Machado Filho, Juarez Calixto da Silva e Tarciso Correa de Oliveira. Não
compareceram os Vereadores Carlos Henrique de Freitas Clemente, Nelia
Eterna de Oliveira e Paulo Antônio Alves. Comprovada a presença dos (8)
oito Vereadores no ato da chamada o Senhor Presidente declarou aberta a
Sessão, sob a proteção de Deus, solicitou que fosse feito a leitura Bíblica
Evangelho de São Mateus, capítulo treze, versículos quarenta e quatro a
quarenta e seis, proclamados pela Vereadora Malvina Quintão de Oliveira.
Fez-se leitura da ata da Sessão anterior, colocou em discussão e votação,
aprovada sem ressalvas. Presidente Washington, acolheu a todos,
parabenizou os vereadores, prefeito e seu vice eleitos, desejou que
exercessem a democracia, e aos não eleitos agradeceu pela democracia
exercida. Em seguida justificou a ausência dos Vereadores mencionados.
Fez-se leitura do Requerimento da Vereadora Nelia Eterna de Oliveira
requerendo fosse justificado sua ausência nas Sessões Ordinária da Câmara
dos dias 18 e 25 de Novembro do corrente ano por motivo de viajem.
Leitura do Parecer nº 3/2020 da Comissão de Finanças, Orçamento e
Tomada de Contas, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 24/2020,
foi Relator Vereador Tarciso Correa de Oliveira. Parecer nº 1/2020 da
Comissão Especial opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº 33, de 04
de Novembro de 2020, foi Relator Vereador Juarez Calixto da Silva.
Passou a primeira apresentação do Projeto de Lei nº 33, de 04 de
Novembro de 2020 que “Altera a redação do art. 6º da Lei Orgânica
Municipal e dá outras providências”, de autoria do Executivo Municipal.
Colocou em discussão com base nos artigos 213 a 215 do Regimento
Interno. Vereador Dary Piloto Coelho se posicionou contrário juntamente
com os Vereadores Reinaldo Luiz e Eliezer Vieira. Em vista de que o
Projeto precisaria de dois terços para aprovação e ausência de três
Vereadores, ficou suspenso para a reunião posterior a esta. Reapresentação
do Projeto de Lei 24/2020 que “Estabelece proposta Orçamentária,
Estimando a Receita e fixando a despesa do Município de Mutum para o
Exercício de 2021” de autoria do Executivo Municipal, posto em discussão
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e votação única, aprovado pelos presentes com direito ao voto. Leitura do
Pedido de Providência de autoria do Vereador Reinaldo Luiz da Silva,
solicitando “reabrir a estrada do Córrego São José, iniciando na
propriedade do Senhor Otavinho Garcia, sentido morro do Córrego
Vermelho, sentido estrada principal Roseiral-Humaitá”. O autor Vereador
Reinaldo manifestou aplausível com a oportunidade, o mesmo seria de
grande valia. Colocou em votação, aprovado pelos presentes com direito ao
voto. Esgotado os assuntos pautados, pronunciou com anuência do plenário
Vereador Eliezer Vieira Machado Filho, agradecido com sua reeleição e
manifestou que continuaria sua postura denunciando o que não estivesse
certo, seria sua função como fiscal do povo. Os demais Vereadores
reeleitos Dary Piloto, Juarez Calixto, Reinaldo Luiz, Malvina Quintão e
Washington, para a legislatura vindoura manifestaram agradecidos com o
resultado e com todos aqueles que acreditaram em seus trabalhos. Vereador
Adir manifestou agradecido com a oportunidade de estar nesta Casa por
quatro anos e estaria saindo de cabeça erguida, desejou êxito para os
demais que estariam voltando. Da mesma forma Vereador Tarciso Correa
agradeceu a oportunidade de fazer parte da história do Legislativo, desejou
aos eleitos que fizessem trabalho voltado para o povo de Mutum. Não
havendo nada mais a discutir, Presidente Washington informou que a
próxima sessão seria no dia vinte e cinco de novembro(25/11), horário
regimental. Encerrou-se às 14h55min, sob a proteção de Deus. 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 dezoito dias do mês de
novembro do corrente ano.
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