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ATA EXTRAORDINÁRIA  

Nº. 04/2019 

Data de Emissão: 
29/04/2019 

SÚMULA: 
ATA DA QUARTA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA DA SÉTIMA LEGISLATURA. 

Aos vinte e nove dias do mês de abril 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 cinco 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 quarta Sessão 

Extraordinária, e solicitou ao Secretário que fizesse a leitura bíblica do livro de 
Salmos 71, versículos 1 ao 6. 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 ausência dos vereadores 

Vaglon Coelho Almeida e Marli Lima Ferreira Martins. O senhor 
Presidente solicitou a leitura da Ordem do Dia, que constou a matéria a seguir: 

PROJETO DE LEI Nº 022/2019, DE 22 DE ABRIL DE 2019. DISPÕE 
SOBRE AUTORIZAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PREMIAÇÃO DO 
PROJETO “PARTICIPAÇÃO ESPORTIVA DIA DO TRABALHO 2019”. O 

senhor Presidente colocou  o Projeto de Lei nº. 022/2019 em discussão no 
plenário, O vereador Cristiano fez uso da palavra solicitando apoio dos 

colegas para aprovar a matéria, e disse que os vereadores devem marcar uma 
reunião com o executivo, por que o legislativo autoriza os pagamentos, mas o 
executivo atrasa os pagamentos dos eventos. Sem mais manifestação o 

senhor presidente 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 Werneck 

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. 
 

 
 

 
 


