ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro, as dezenove horas, inicia-se Sessão
com o Presidente solicitando a verificação da presença dos Vereadores. Feita a
verificação, constatou-se a presença de todos os vereadores. A leitura bíblica, foi
feita pelo Vereador José Quirino da Silva. Segue-se a Sessão com a leitura da Ata da
Sessão anterior, que foi colocada em discussão e em votação e foi aprovada. O
Presidente solicitou a leitura dos Projetos de Leis nºs 039, 040, 041 e 042/2019 de
autoria do Executivo Municipal. Segue-se com a leitura do Projeto de Resolução nº
003/2019 de autoria da Mesa Diretora da Câmara. Concede licença para Vereador
Ronival Soares, tratar de assuntos particulares. O Presidente solicitou ao Secretário
a leitura das Indicações: Indicações nºs 021 e 022/2019 de autoria do Vereador
Lindomar Duarte, reconstrução da ponte no Distrito de Irenópolis e construção de
viaduto na MT 373, sentido Irenópolis. Colocadas em discussão e em votação,
foram aprovadas. Indicações nºs 008 e 009/2019 de autoria do Vereador Silvano
Dourado, drenagem e canalização de ruas na Sede do Município e conceder ajuda
de custo à servidores da Secretaria de Educação, através de Projeto de Lei,
colocadas em discussão e em votação, foram aprovadas. Indicação nº 014/2019 de
autoria do Vereador Ozéas Marinho, reforma no ginásio Poliesportivo Osvaldino
Silva Coimbra, colocada em discussão e em votação, foi aprovada. Indicações nºs
071, 072, 073 e 074/2019 de autoria do Vereador Manoel Fagundes, substituição
do sistema de iluminação pública, por lâmpadas de Led, construção de calçadas em
todas as ruas asfaltadas do Município, construção de fachada no cemitério do
Distrito de Santa Elvira, revogação da Lei Municipal nº 1.090/2019, Sistema
Tributário do Município. Colocadas em discussão e em votação, foram aprovadas.
Segue-se com a leitura da Moção nº 003/2019 de autoria do Vereador Ronival
Soares, apreciação e Aplausos à equipe de Saúde Bucal do Município. Colocada em
discussão e em votação foi aprovada. Segue-se a Sessão com os requerimentos
orais, o Vereador Adilson Novaki, requereu ao Presidente e Soberano Plenário, a
retirada do Projeto de Lei nº 035/2019 da Pauta da Ordem do Dia da Sessão em
curso. Colocado em discussão e em votação, o mesmo foi aprovado. O Presidente
solicitou ao Secretário, a chamada para o uso da palavra livre, por ordem de
inscrição, informado pelo Secretário, que não existe vereador inscrito para o uso
da palavra, o Presidente passou para a Ordem do dia, com a leitura da proposta
para tramite de matéria já apreciada por este Legislativo neste exercício. Feito a
leitura, o Presidente colocou em discussão a referida proposta. O Vereador
Lindomar Duarte, disse não concordar com o tramite desta matéria, pois a mesma

já tramitou nesta Casa, neste exercício e foi rejeitada pela maioria dos Vereadores
presentes, portanto, entende ser inconstitucional essa matéria voltar a tramitar
neste Legislativo, neste exercício. Discordando do Parecer Jurídico que permitiu a
volta dessa matéria à pauta deste Legislativo. Conclui dizendo que se aprovada a
proposta, buscaria meios legais para provar a inconstitucionalidade do feito. O
Vereador Sebastião Rodrigues, disse que votará contrário à proposta por entender
que a vontade da maioria dessa Câmara, não está sendo respeitada, pois a poucos
dias atrás, essa Casa rejeitou essa matéria, por entender que este não é o
momento para aumento de despesas por parte do Executivo Municipal. O
Vereador Manoel Fagundes, também expressou seu voto contrário à essa
proposta, por entender que este projeto já tramitou e foi rejeitada por essa Casa,
portanto, não vê legalidade nessa matéria voltar a tramitar nesta Casa, neste
exercício. O Vereador Ronival, disse que a proposta em análise, tem o Parecer
Jurídico do Assessor deste Legislativo, à favor de sua tramitação baseado no
Regimento Interno dessa Câmara, portanto, votará favorável à sua tramitação. O
Vereador José Quirino, disse não entender a discussão de inconstitucionalidade da
matéria, pois o que está sendo obedecido por essa Casa, consta no seu Regimento
Interno, no artigo 160, inciso I e artigo 139, portanto, entende que não cabe dizer
se é legal ou ilegal, o que se obedece nesta Casa é o Regimento Interno, que
respalda o tramite da matéria em análise. Conclui dizendo que sempre respeitou e
respeitará a posição do voto dos vereadores dessa Casa, não havendo mais
discussão, foi colocada a proposta em votação e a mesma foi aprovada. Com a
proposta aprovada, o Presidente colocou o Parecer da Comissão de Justiça, para
ser lido, sendo que, o mesmo recebeu Parecer favorável de seus membros,
Presidente e Relator com voto contrário do Vice-Presidente da Comissão. Feita a
leitura, o Presidente colocou o Projeto de Lei nº 038/2019 em discussão. O
Vereador Ozéas, disse que votará favorável por entender a importância da Criação
dessa Secretaria, e o quanto ela poderia ser útil para nossa população,
principalmente para os desportistas, lembrou o bom trabalho realizado pelo
Secretário de Esporte, quando esta secretaria estava ativa e espera que isso volte a
acontecer de novo em nosso Município. O Vereador Valdinei, também disse que
votará favorável ao Projeto, por entender a importância, e que essa Secretaria
ajudará o Executivo, a viabilizar recursos para nosso Município. O Vereador
Lindomar, disse que votou contra a proposta e que também votará contra o
Projeto, pelos os mesmos motivos, pois entende que a tramitação desse projeto é
inconstitucional e buscará formas para mostrar isso. Manoel Fagundes vereador,
também expressou seu voto contrário e disse que já rejeitou esse Projeto por
entender que o município não está em condições de aumentar gastos e por essa

mesma razão, votará novamente contrário. O Vereador Sebastião Rodrigues, disse
que seu voto continuará contrario à matéria pelos mesmos motivos que levaram a
votar rejeitando esse projeto dias atrás. O Vereador José Quirino, disse da
importância da Criação dessa Secretaria, que muito irá promover o esporte no
nosso Município. Disse que votará favorável à matéria mais respeitando o
posicionamento e o voto dos demais vereadores, conforme a consciência de cada
um deles, concluída a discussão, o Presidente colocou o Projeto de Lei em votação
nominal em 1º turno, encerrada a votação, o Presidente proclamou o resultado
com 05 (cinco) votos favoráveis e 04 (quatro) contrários. O Projeto de lei foi
aprovado em 1º turno. Segue-se a Sessão com leitura do Parecer da Comissão de
Justiça, referente ao Projeto de Lei nº 037/2019 de autoria do Executivo Municipal,
sendo que o mesmo recebeu votos favoráveis de seus membros à sua aprovação.
Colocado em discussão e em votação o mesmo foi aprovado em 2º turno. O
Presidente, solicitou a leitura do Parecer da Comissão de Justiça referente ao
Projeto de Resolução de autoria da Mesa Diretora, pedido de afastamento do
Vereador Ronival Soares, com parecer favorável de seus membros. O Presidente
colocou o Projeto em discussão e em votação, o mesmo foi aprovado. Não tendo
mais a tratar nesta Sessão, o Presidente, encerrou a mesma, convocando a
próxima Sessão Ordinária, para o dia 08 de Novembro do corrente. Esta Ata após
lida e aprovada será assinada pelos Vereadores presentes a esta Sessão.
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