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ATA EXTRAORDINÁRIA  

Nº. 03/2019 

Data de Emissão: 
26/04/2019 

SÚMULA: 

ATA DA TERCEIRA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA DA SÉTIMA 

LEGISLATURA. 

Aos vinte e seis dias do mês de Abril de Dois Mil e Dezenove, no plenário da 

Câmara Municipal de Confresa, Estado de Mato Grosso, sito à Rua Mato Grosso 
Nº. 120 - Centro, nesta cidade, às 15 horas e 14 minutos, o senhor Presidente 

cumprimentou os presentes e em seguida solicitou ao Primeiro Secretário que 
fizesse a verificação de quórum para abertura da Sessão. O Secretário 
informou que havia quórum para abertura da Sessão, o senhor Presidente 

agradeceu a presença de Deus e populares e declarou aberta a Terceira 
Sessão Extraordinária da Terceira Sessão Legislativa da Sétima Legislatura, 

solicitou ao primeiro Secretário que fizesse a leitura bíblica, do Livro de João 
15, versículo 16. Em seguida o senhor Presidente, solicitou que fizesse a 
leitura do expediente, o Secretário informou que por se tratar de Sessão 

Extraordinária, não havia expediente. Em seguida o senhor Presidente, 
solicitou ao Secretário que fizesse a chamada regimental dos vereadores, que 

constou a presença de todos. O senhor Presidente solicitou ao Secretário que 
fizesse a leitura da Ordem do Dia, que constou as seguintes matérias: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DE Nº 01/2019, QUE DISPÕE 
SOBRE APROVAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA-MT, DO EXERCÍCIO DE 2017. O 

senhor Presidente solicitou a leitura do Processo principal de nº 7.523-
0/2017 contendo: Parecer Prévio nº 102/2018 do Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso, sendo o parecer prévio Favorável à aprovação das 
Contas Anuais de Governo da Prefeitura de Confresa, com Recomendações ao 
Legislativo que determine ao Poder Executivo que adote medidas corretivas; 

Em seguida o senhor Presidente  com base no artigo 173º § 4º do Regimento 
Interno desta Casa de Leis passou a palavra ao gestor municipal Rônio 

Condão Barros Milhomem, com o prazo de trinta minutos para apresentar 
sua defesa. Quem fez essa defesa foi a procuradora Camila Jacobsen, ela 
falou sobre o fato de o TCE ter apontado apenas duas irregularidades e apenas 

uma ser de responsabilidade do executivo, essa se referia ao gasto com 
pessoal e justificou que a irregularidade foi sanada. Ainda mencionou o gasto 

com saúde que foi além dos 15% definido por lei e o investimento em 
educação que foi superior aos 25% exigidos, diante disso a procuradora 
solicitou aos parlamentares que votassem a favor da aprovação das contas. Na 
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sequência, o senhor Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a Leitura do 
Parecer da Comissão de Redação, Justiça, Finanças e Obras Públicas, favorável 
à Aprovação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de 

Confresa, exercício 2017. Ato seguido o senhor Presidente colocou em 
discussão no plenário com tempo de 10 minutos para cada parlamentar o 

Parecer da Comissão de Redação Justiça, Finanças e Obras Públicas. O 
vereador Cristiano Lorscheiter Rocha, fez uso da palavra e falou sobre 

como a Comissão com toda a responsabilidade e transparência fez um 
trabalho minucioso para chegar a sua decisão. Segundo o Vereador a 
Comissão entendeu que essa única irregularidade apontada pelo Tribunal de 

Contas foi sanada. Pede aos colegas vereadores que sigam a decisão da 
Comissão e optem por votar a favor da aprovação das Contas Anuais. 

Enquanto Relator da Comissão e Vereador recomenda ao Secretário de 
Educação e ao Executivo que sanem os problemas relacionados à falta de 
cobertura na educação infantil além dos demais problemas relacionados a 

educação que foram apontados pelo TCE. Encerrou sua fala cumprimentando a 
todos e pedindo mais uma vez aos colegas que sigam o parecer do TCE. O 

Vereador Elton Messias da Silva justificou seu voto, alegando que o prefeito 
trabalha em conjunto com toda uma equipe que busca o equilíbrio das contas 
públicas. Continuou sua fala sobre a irregularidade apontada pelo Tribunal de 

Contas que foi sanada, sendo assim ele vota conjuntamente com o Tribunal de 
Contas. Em seguida o Vereador Geancarlos Francisco Guimarães fez uso 

da palavra e justificou seu voto favorável as contas do gestor, o Vereador 
afirmou que é ciente dos problemas relacionados aos governos anteriores e 
por isso apesar de não ter acompanhado o Tribunal de Contas na aprovação 

de contas anteriores, na atual situação ele decidiu acompanhar a decisão do 
TCE, pois é ciente da inadimplência em que a atual gestão recebeu o 

município. Vanderlei Martins dos Santos fez uso da palavra, agradeceu ao 
trabalho da Comissão, justificou o motivo pelo qual acompanha o Parecer do 
Tribunal de Contas e da Comissão pela aprovação das contas do Executivo 

exercício 2017. Pois a equipe da gestão atual assumiu o município com muita 
inadimplência e o atual prefeito tomou medidas para equilibrar as contas da 

gestão, mesmo com arrecadação baixa o gestor fez esforços para não deixar o 
município em inadimplência. Obtendo parecer favorável do tribunal de contas 
do exercício de 2017. A Vereadora Marli Lima Ferreira Martins iniciou sua 

fala pedindo encarecidamente ao Secretário de Educação para seguir as 
recomendações do Tribunal de Contas e busque junto ao Executivo por 

políticas públicas que melhorem a educação municipal. Justificou que votará a 
favor da aprovação das contas exercício de 2017, pois foi o primeiro ano da 
gestão e percebeu as dificuldades enfrentadas nesse início de mandato, mas 

solicitou ao  gestor que reduza os gastos com contratações e cargos de 
confiança.  Em seguida o Vereador Vaglon Coelho Almeida, fez uso da 



 

 3 

palavra,  falando sobre como a equipe da gestão fizeram esforços para 
equilibrar as contas do município e deixar a folha de pagamento dos 
servidores em dia. Ressaltou que fez um estudo minucioso das contas e com 

isso chegou a uma conclusão sobre o seu voto. Finalizou parabenizando a 
comissão pelo trabalho na emissão do parecer a respeito das contas. O 

Vereador Josenildo Rodrigues Ramos seguiu dizendo que o processo das 
contas do exercício  de 2017 foi um dos mais fáceis de votar e solicitou ao 

executivo que cumpra as recomendações do TCE. A seguir a Vereadora 
Janete Morais Rodrigues, fez uso da palavra, agradecendo o trabalho da 
Comissão de Redação e Justiça. Justificou que seu voto é favorável as contas 

do exercício de 2017 pois acompanhou o mandato desde o início e é ciente de 
todo o trabalho desenvolvido pela equipe gestora. O Vereador José Francisco 

Crecencio parabenizou a Comissão de Redação e Justiça pelo trabalho de 
estudo das contas e disse que vai acompanhar a decisão da Comissão. O 
Vereador Cícero Darci Magalhães, fez uso da palavra e falou que o TCE 

emite parecer, mas analisando apenas os dados por isso é importante a 
votação na Câmara pois esta vivencia a gestão. Ressaltou que o Prefeito atual 

conseguiu junto a sua equipe superar desafios financeiros deixados pela 
gestão anterior. Disse que essa será a primeira vez que votará a favor de 
contas de gestão. O Vereador Cristiano Lorscheiter Rocha fez novamente 

uso da palavra para justificar sua fala anterior em relação a educação 
ressaltando que não tinha objetivo de ofender o Secretário de Educação, 

apenas mostrou a recomendação do TCE e pediu ao Executivo que siga essas 
recomendações para melhorias na educação. O Vereador Geancarlos 
Francisco Guimarães falou pela segunda vez e usou essa oportunidade para 

dizer que esse indicador usado no relatório do TCE é de 2015.  Em seguida o 
Vereador Uaslei Werneck da Silva Lima, disse estar muito contente pelas 

contas positivas, pois esta apresenta apenas uma irregularidade. Alegou que 
vota a favor dessas contas, e que apesar de a gestão não ter feito tudo que 
gostaria, enquanto Vereador, a legislação foi cumprida e que se orgulha das 

contas dessa gestão.  Sequencialmente o Secretário leu o PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 01/2019 QUE DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO 

DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CONFRESA-MT, DO EXERCÍCIO DE 2017. O senhor Presidente colocou o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2019 em votação pelo processo 

nominal, e solicitou ao Secretário que fizesse a chamada dos vereadores. 
Sendo favoráveis os vereadores (as):  Vaglon Coelho Almeida, Cícero 

Darci Magalhães, Vanderlei Martins dos Santos, Cristiano Lorscheiter 
Rocha, Elton Messias da Silva, Geancarlos Francisco Guimarães, Janete 
Morais Rodrigues, José Francisco Crecencio, Josenildo Rodrigues 

Ramos, Marli Lima Ferreira Martins e Uaslei Werneck da Silva Lima. 
Com base no Artigo 175 paragrafo 5º do Regimento Interno da Câmara 
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Municipal de Confresa e Artigo 31 paragrafo 2º da Constituição Federal, O 
Senhor Presidente declarou o Projeto de Decreto de nº. 01/2019 
aprovado por unanimidade dos vereadores, permanecendo a decisão 

do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso ficando as Contas de 
Governo do Exercício 2017 gestão Rônio Condão Barros Milhomem 

aprovada. Ato seguido, com base no Regimento Interno o senhor Presidente 
suspendeu a Sessão para elaboração da ata. Após retomar os trabalhos, o 

senhor Presidente solicitou ao Secretário que fizesse a leitura da Ata, feita a 
leitura, colocou a Ata em discussão no plenário, não havendo manifestação, 
colocou a matéria em votação pelo processo simbólico, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Nada mais havendo a ser deliberado, o senhor Presidente, 
agradeceu a presença de Deus e populares no recinto e declarou encerrada a 

presente Sessão, e eu Cicero Darci Magalhães, Secretário lavrei a presente 
ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais 
vereadores presentes. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


