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ATA Nº. 017/2017 

ATA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2017–07/07/2017. 

Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às oito horas e dez minutos, reuniram-se no 

Plenário Luiz Mena no município de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso os vereadores: Alexandre 

Rodrigo Ribeiro Vieira, David Marques Silva, Edileusa Oliveira Ribeiro, Kátia Brambilla, Silvio Dutra da Silva, 

Valter Neves de Moura, Nonato Bernardo Duarte e Zilmar Assis de Lima, sob a Presidência do vereador Celso 

Henrique Batista da Silva. O Presidente abriu a quinta Sessão Extraordinária em nome de Deus, agradece a 

presença de todos e solicita ao Vereador Segundo Secretário Silvio que proceda a leitura do texto Bíblico e 

todos ouviram em pé. O Presidente solicita a todos os presentes para permanecerem por um minuto de 

silêncio, em respeito e em memória do saudoso Pioneiro Senhor Domingos Salomão. As Atas nº. 015 

da 11ª Sessão Ordinária e 016/2017 da 4ª sessão extraordinária serão colocadas em pauta na próxima sessão. 

No momento da Presidência o Presidente concede a palavra ao Senhor Nabson Natan Secretário Geral da Casa 

para breve comunicado aos senhores vereador sobre a proposta da reforma administrativa dessa Casa de Leis, 

isto posto o Presidente passou para o Expediente do Dia, solicitando ao Senhor primeiro Secretário Vereador 

Alexandre que proceda a leitura da Mensagem Justificativa do Projeto de Lei Municipal n° 082/2017 que cria 

no município de Guarantã do Norte, o serviço de inspeção municipal de produtos de origem animal e/ou vegetal 

destinados ao consumo humano – SIM, e dá outras providências, Lido, o Senhor primeiro Secretário Vereador 

Alexandre procede a leitura da Mensagem Justificativa da Emenda Modificativa n° 006/2017 referente ao 

projeto. Lido, é posto em Segunda discussão, conforme Regimento Interno e Segunda Votação, sendo aprovada 

por unanimidade em Segunda Votação em Segundo Turno. O Projeto de Lei Municipal nº 082/2017, é posto 

em votação, e aprovado com Emenda Modificativa por unanimidade. O Presidente solicita ao Senhor 

primeiro Secretário Vereador Alexandre que proceda a leitura da Mensagem Justificativa do Projeto de Lei 

Municipal n° 083/2017 que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar. Lido, o Presidente 

convoca o Presidente da Comissão de Constituição e Justiça vereador Valter do Sindicato que em seu 

pronunciamento menciona que a Comissão opina pela constitucionalidade da matéria e encaminha para a 

votação com votos favoráveis da comissão. Na sequência a Presidente da Comissão de Agricultura, Meio 

Ambiente, Indústria e Comércio, vereadora Edileusa é convocada e menciona que a comissão é favorável a 

provação do projeto. O projeto é posto em segunda discussão, é concedido a palavra ao vereador Silvio que faz 

menção do artigo quinto inciso quarto da Constituição Federal, com a falta de discrepância em relação ao projeto 

pois na mensagem justificativa faz referência ao projeto anterior, com uma seguridade que seria aprovado, é 

necessário que nobres vereadores façam uma reflexão do papel do vereador e passam a entender o poder que 

tem nas mãos, pois se fossem utilizar exercer com maior autoridade a função que é fiscalizar e legislar 
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provavelmente as indicações e pedidos seriam aceitas  e respeitadas com mais precisão por todos, menciona 

ainda sobre a complexidade e importância do projeto, deve ser aprovado. Vereador Zilmar solicita a palavra e 

reforça o pedido para aprovação, frisando sobre a importância do projeto pois a Empresa Frigorifico é uma 

empresa que mais gera emprego e renda para o município. O Projeto é posto em votação sendo aprovado por 

unanimidade. Não havendo mais nada a tratar o Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a 

quinta Sessão Extraordinária de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos. 
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