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ATA EXTRAORDINÁRIA  

Nº. 02/2019 

Data de Emissão: 
01/02/2019 

SÚMULA: 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA SÉTIMA LEGISLATURA. 

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, nas dependências 
da Câmara Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, sito à Rua Mato 

Grosso Nº. 120–Centro, às nove horas e treze minutos, o senhor Presidente 
cumprimentou aos presentes e em seguida solicitou ao secretário que fizesse a 

verificação de quórum para abertura da Sessão, o Secretário informou que 
havia quórum para abertura da Sessão. Agradecendo a presença de Deus e 
populares o senhor Presidente declarou aberta a Segunda Sessão 

Extraordinária, e solicitou ao Secretário que fizesse a leitura bíblica do livro de 
Salmos, capítulo 46, versículos 1 ao 11. Após a leitura bíblica, solicitou  a 

leitura do expediente, o secretário informou que por se tratar de sessão 
extraordinária não havia expediente, o senhor Presidente solicitou ao 
Secretário que fizesse a chamada regimental dos vereadores, que constou a  

presença de todos os Vereadores. O senhor Presidente solicitou a leitura da 
Ordem do Dia, que constou as matérias a seguir: PROJETO DE LEI 

N.003/2019 DE 23 DE JANEIRO DE 2019. DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA   SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL POR ANULAÇÃO DE 

DOTAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  O senhor Presidente colocou o 
Parecer da Comissão de Redação, Justiça, Finanças e Obras Públicas em 
discussão na Comissão. Sem manifestação o senhor presidente colocou o 

Parecer da Comissão  de Redação, Justiça, Finanças e Obras Públicas em 
votação pelo processo simbólico, o qual foi aprovado por unanimidade. O 

senhor Presidente colocou o Parecer da Comissão de Saúde, Assistência 
Social, Comunicação e Educação em discussão na Comissão. Sem 
manifestação o senhor presidente colocou o Parecer da Comissão em votação 

pelo processo simbólico, o qual foi aprovado por unanimidade. O senhor 
Presidente colocou  o Projeto de Lei nº. 003/2019 em discussão no plenário, O 

vereador Vanderlei fez uso da palavra dizendo que analisou o projeto e está 
de acordo com a legalidade, compatível com a LDO e LOA. Sem mais 
manifestação o senhor presidente colocou em votação pelo processo simbólico 

o qual foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N. 004/2019 DE 23 
DE JANEIRO DE 2019. DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA    

SUPLEMENTAÇÃO ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 
REFERENTE A MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROJETO SELEÇÃO 
DO FUTURO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  O senhor Presidente colocou 

o Parecer da Comissão de Redação, Justiça, Finanças e Obras Públicas em 
discussão na Comissão. O vereador Cristiano falou da importância do projeto 

para o esporte e para as crianças da cidade, discorreu sobre o funcionamento 
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do projeto e a especificidade da verba. O vereador Geancarlos falou da 
importância do projeto para a educação, além da importância de politicas 
publicas voltada para os jovens. Sem mais manifestação o senhor presidente 

colocou o Parecer da Comissão  de Redação, Justiça, Finanças e Obras Públicas 
em votação pelo processo simbólico, o qual foi aprovado por unanimidade. O 

senhor Presidente colocou o Parecer da Comissão de Saúde, Assistência 
Social, Comunicação e Educação em discussão na Comissão. Sem 
manifestação o senhor presidente colocou o Parecer da Comissão em votação 

pelo processo simbólico, o qual foi aprovado por unanimidade. O senhor 
Presidente colocou  o Projeto de Lei nº. 004/2019 em discussão no plenário. O 

vereador Vaglon discorreu sobre a importância das parcerias com deputados 
para conseguir emendas que favorecem a cidade e principalmente os jovens. 
A vereadora Janete falou sobre a importância do projeto para as crianças e 

jovens do município, e reiterou sempre é possível melhorar. O vereador 
Vanderlei falou da importância de acompanhar o projeto para que comece e 

termine bem e os recursos sejam bem utilizados. O vereador Elton se 
lembrou de um ponto importante do projeto inserir monitores atletas 
aposentados. Sem mais manifestação colocou em votação pelo processo 

simbólico o qual foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI 
N.005/2019 DE 25 DE JANEIRO DE 2019. DISPÕE SOBRE 

AUTORIZAÇÃO PARA  SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO REFERENTE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS 
SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CONFRESA-MT,  N. 

PROPOSTA 094382/2017/FUNASA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O 
senhor Presidente colocou o Parecer da Comissão de Redação, Justiça, 

Finanças e Obras Públicas em discussão na Comissão. Sem manifestação o 
senhor presidente colocou o Parecer da Comissão  de Redação, Justiça, 
Finanças e Obras Públicas em votação pelo processo simbólico, o qual foi 

aprovado por unanimidade. O senhor Presidente colocou o Parecer da 
Comissão de Saúde, Assistência Social, Comunicação e Educação em discussão 

na Comissão. Sem manifestação o senhor presidente colocou o Parecer da 
Comissão em votação pelo processo simbólico, o qual foi aprovado por 
unanimidade. O senhor Presidente colocou  o Projeto de Lei nº. 005/2019 em 

discussão no plenário, Sem manifestação colocou em votação pelo processo 
simbólico o qual foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI N° 

006/2019 DE 28 DE JANEIRO DE 2019. DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO 
DA CAMPANHA DE INCENTIVO À SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENOMINADA "CAMPANHA DA NOTA 
FISCAL PREMIADA”, CAMPANHA DE INCENTIVO AO PRIMEIRO 
EMPLACAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS DE OUTROS 

MUNICÍPIOS PARA O MUNICÍPIO DE CONFRESA-MT, DENOMINADA 
"CAMPANHA DO IPVA CONFRESENSE-MT", E “CAMPANHA PRÓ-

IPTU/2019”,  E  DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O senhor Presidente 
colocou o Parecer da Comissão de Redação, Justiça, Finanças e Obras Públicas 
em discussão na Comissão. O vereador Cristiano parabenizou o secretario de 
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planejamento pela iniciativa, pois beneficiará a arrecadação do município, 
falou também da importância do plano diretor. O vereador Geancarlos falou 
da importância da melhoria da receita do município para que se desenvolva 

com qualidade.  Sem mais manifestação o senhor presidente colocou o Parecer 
da Comissão  de Redação, Justiça, Finanças e Obras Públicas em votação pelo 

processo simbólico, o qual foi aprovado por unanimidade. O senhor Presidente 
colocou o Parecer da Comissão de Saúde, Assistência Social, Comunicação e 
Educação em discussão na Comissão. Sem manifestação o senhor presidente 

colocou o Parecer da Comissão em votação pelo processo simbólico, o qual foi 
aprovado por unanimidade. O senhor Presidente colocou  o Projeto de Lei nº. 

006/2019 em discussão no plenário, O vereador Vanderlei  discorreu sobre os 
50% do IPVA que vão para os municípios e esses recursos são importantes 
para a educação, saúde e infraestrutura do município. O vereador Vaglon 

falou sobre discordar de um trecho do projeto onde excluem da participação 
as pessoas isentas do IPTU. Falou também de um projeto na Câmara dos 

deputados para que MT possa garantir os mesmos direitos aos donos de 
veículos que o estado de Goiás, com isso haverá mais transferências de 
veículos para nosso estado. Sem mais manifestação colocou em votação pelo 

processo simbólico o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida após o 
Secretário haver informado o término da Ordem do Dia, o senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos e informou que devido se tratar de Sessão 
Extraordinária não haveria Palavra Livre, nada mais havendo a deliberar, o 
senhor Presidente Uaslei da Silva Lima agradeceu a presença de Deus e 

Populares e declarou encerrada a presente Sessão e eu, vereador Cicero Darci 
Magalhães, redigi a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por 

mim e pelo Presidente. 


