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- VOTACÅo ONICA -

ATh DA SESSÅo EXTRAORDINARRA

DO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2022

DA CÅMARA MUNICIPAL D田PdRTO

ESPER重D IÅo …

Aos vinte e quatro dias do mes de fevereiro de dois mil e vinte e dois, aS nOVe

horas, OS Vereadores reuniram-Se eXtraOrdina正amente, sob a Presidencia do

Vereador Agu血aldo Moura da Silva que’invocando a proteeao de Deus e em

nome da Liberdade e da Democracia, declarou aberta a Sessao. Dando inicio aos

trabalhos, depois de ver班cado o qur血m regimentalJ autOrizou a mim, Isamara

Eva da Maia Ranos’耽meira Secr蕗正a e ao Vereador Oseias FerTeira? Segundo

Secreta正o, Para PrOCedimento das leituras constantes do Peaueno Ex寄ed王ente:

Leitura da Ata da Sess釦Ordinaria anterior’dispensa a requerimento do

Vereador Ricardo e concorda虹cia dos demais, em Seguida foi coIocada em

discussfro血nica e n細haverldo manifesta担0, foi lancada em tinica vo屯?fめ,

Sendo aprovada por unanimidade dos presentes’ap6s procedeu-se COm a ]eitura

da Convoca碕O NO. 03!2O22; Leitura do Requerimento de Urgencia NO. O3/2O22;

Leitura da Emenda Modificativa NO. Ol/2022, dos Vereadores Andre, Ricardo e

Oseias; Leitura da Emenda Mod抽cativa NO. 03/2022, do Vereador Mandela. Nada

mais havendo a tratar no Pequeno Expedie調te, PasSOu-se aO Grande E濃かediente:

Dispos誼vo suspendido. Passou農se a Q垣室町do∴駆墜　O reauerimento nO.

03臆!2臆Q臆2臆2臆, dos Vereadores, SOlicitando urg台ncia e que sqja feita apenas uma

VOta担O SOlicitando a dispensa de pauta dos PrQjetos de Leis Complementares nO.

Ol, 02, O3 e O4/2022, bem como, dos PrQjetos de Leis nO. 04 e O5/2022, todos de

auto正a do Poder Executivo, alnda do陣Qjeto de Lei nO. 06/2022, de autoria da

Mesa Diretora, foi lancado em votacao dnica, Sendo aprovado por todos. Q

耽q]?tq de Lel Comple鳳eれt種r n〇・ 011型塗, de Autoria do Poder Executivo, que

disp6e sobre Cessao de Servidora Efetiva Municipal para Delegacia de Polfcia

Judiciaria Civil de Porto Esperidiao/MT, COm PareCereS favoraveis das comiss6es

Pertinentes e com requerimento de urgencla aProVado em plen鉦io, foi lancado

em discuss各o e votacao血nica, Sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Q

Pro]eto垂i島ei Comp賞e血ent種r n〇・ 0212Q塗, de Autoha do Poder Executivo, que



disp6e sobre o Programa de Recupera担o Fiscal - REFIS, COm PareCereS

favoraveis das comiss6es pertinentes e com requerimento de urgencla aprOVado

em plen証io’foi lancado em discussao 。nica, neSSe mOmentO fizeram uso da

Palavra os Vereadores Andre e Mandela, ambos manifestaram favoravel ao prQjeto

SOlicitando apoio dos demais vereadores’em Seguida foi lancado em vota担o

血ica, Sendo aprovado por unanimidade dos presentes. A Emenda Modi鱒cativa

塾生"'01〃催壁2 de autoria dos Vereadores Ricardo, Oseias e Andre, que mOdifica

artigo 30 do PrQjeto de Lei Complementar nO. 02/2O22, COm PareCereS favoraveis

das comiss6es pertinentes, foi lancada em discussao dnica e em vota担o 。nica,

Sendo aprovado por unanimidade dos presentes・ A坤

Q室上皇Q22 de auto正a do Vereador Mandela, que mOdifica os incisos I, II, I工I, IV e V

do artigo IO do PrQjeto de Lei Complementar no・ 02/2022, COm PareCereS

favoraveis das comiss6es pertinentes, foi lancada em discussao 。nica, neSSe

momento fizeram uso da palavra os Vereadores Andre’Isamara, Claudia, Oseias,

Ricardo’ Mandela e Aguinaldo, tOdos manifestaran favoravel a emenda,

enfatizando sua necessidade de aprova担o’em Seguida foi lancada em votacao

血ica, Sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Q上垂eto_

連盟Plementar nO・ Q3i鰭塑造, de Autoria do Poder Executivo, que disp6e sobre o

Tombanento da Capela da Sagrada Familia, COm PareCereS favoraveis das

COmiss6es pertinentes e com reque正mento de urgencla aPrOVado em plen誼o, foi

lancado em discussao e vota担o 。nica, Sendo aprovado por unanimidade dos

PreSenteS・ Q上ぎOJeto de LeまComplementar nO. 04/年鑑2, de Autoria do P。der

Executivo, que disp6e sobre Alteracao da Lei Complementar no. 018/2003, COm a

C正a担O do cargo comissionado de Coordenador Pedag6gico da Educa担o Infantil,

DAS-4, 02 (duas) vagas, COm PareCereS favoraveis das comiss6es pertinentes 。

COm requerimento de urgencla aPrOVado em plendrio, foi lancado em discussao e

VOta aO 。nica, Sendo aprovado por unanim王dade dos presentes. o pro書eto de Lei

塾ip4[型2塗, de Autoria do Poder Executivo’que disp6e sobre a Reposi担o Geral

Anual dos vencimentos dos servidores do quadro geral do MunlCIPIO e dos

PrOfissionais do magist誼o, COm PareCereS favoraveis das comiss6es pertinentes e

COm requerimento de urgencla aPrOVado em plenario, foi lancado em discussao,

nesse momento鱒zeram uso da palavra os vereadores Mandela e Aguinaldo,

ambos manifestaram favor毛vel ao prQjeto solicitando apoio dos demais



vereadores, aP6s foi lancado em votacao血ica’Sendo aprovado por unanimidade

dos presentes・ gヱ回生o de Lel壁」墜12Q裟・ de Auto正a Poder Exec血vo, que

dispde sobre autoriza担O Para realiza担o de Teste Seletivo para contratacfo de

Servidor temporano, COm PareCereS favorgiveis das co血ss6es pertinentes e com

reque正mento de urgencla aPrOVado em plen証o’foi lancado em discuss至o e

VOtaC各O tlnica’Sendo aprovado por unanimidade dos presentes. o p富oうeto de Lei

出・ 06120裟, de Autoria da Mesa Diretora, que disp6e sobre Reposi担o Geral

Anual dos venc血entos dos servidores do quadro geral do Poder Legislativo’COm

PareCereS favoraveis das comiss6es per血entes e com r ue正mento de urgencla

aprovado em plen証o’foi lancado em discussao e vota車o血ica, Sendo aprovado

POr unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia e

na PreSente SeSSaO, em nOme de Deus, da Democracia e da Liberdade, O

PI℃Sidente Aguinaldo Moura da Silva encerrou a sessao Extraordinaria,

agradecendo a presenca de todos. Eu, Vereadora Isamara Eva da Maia Ramos,

lavrei esta ata em igual teor ao que foi sucedido e que ap6s lida e achada
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