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97ª (Nonagésima sétima) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Poconé, 
Estado de Mato Grosso, Legislatura: 2013/2016, Em 13 de abril de 2015. 
 

1º Solicito ao 1º Secretário para que verifique a presença dos Vereadores. 
 

2º Invocando a proteção de Deus, e em nome da Comunidade Poconeana, 
havendo “quorum” declaro aberta a presente Sessão Ordinária. 
 

3º Solicito ao 1º Secretário a fazer leitura da Ata da 96ª (Nonagésima sexta) 
Sessão Ordinária realizada no dia 01 de abril de 2015. 
 

4º Solicito ao 1º Secretário Vereador Marcio Fernandes para que proceda a 
leitura de expediente oriundo do Poder Executivo. 

 
5º Solicito ao 1º Secretário Vereador Marcio Fernandes para que proceda a 
leitura de expediente oriundo de Diversos. 

 
6º Proposições apresentadas pelos Vereadores: 

 
7º Ordem do Dia:  
 

 Segunda discussão e votação do Projeto de Lei N.º 001/2015, de 
iniciativa da Mesa Diretora, que dispõe sobre reposição salarial dos 

servidores públicos do Poder Legislativo, com o Parecer nº 004/2015, 
favorável emitido pela Comissão de Justiça, Economia e Finanças. 
 

 Em Discussão: 

 Em Votação: “Os favoráveis à aprovação do Projeto de Lei permaneçam 

sentados, os contra queiram se levantar”. 

 

 Segunda discussão e votação do Projeto de Lei N.º 002/2015, de 

iniciativa da Mesa Diretora, que dispõe sobre reposição salarial dos 
subsídios de vereadores da Câmara Municipal de Poconé, com o 
Parecer nº 005/2015, favorável emitido pela Comissão de Justiça, 

Economia e Finanças. 
 

 Em Discussão: 

 Em Votação: “Os favoráveis à aprovação do Projeto de Lei permaneçam 

sentados, os contra queiram se levantar”. 
 

 Segunda discussão e votação do Projeto de Resolução N.º 001/2015, 

de iniciativa da Mesa Diretora, que altera o anexo II da Resolução nº 
286 de 20 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a estrutura 

organizacional e administrativa da Câmara Municipal com o Parecer 
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nº 006/2015, favorável emitido pela Comissão de Justiça, Economia e 
Finanças. 

 

 Em Discussão: 

 Em Votação: “Os favoráveis à aprovação do Projeto de Lei permaneçam 

sentados, os contra queiram se levantar”. 
 

 Segunda discussão e votação do Projeto de Resolução N.º 002/2015, 
de iniciativa da Mesa Diretora, que altera os anexos I e III da 

Resolução nº 285 de 20 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a o 
Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Câmara 

Municipal de Poconé, com o Parecer nº 007/2015, favorável emitido 
pela Comissão de Justiça, Economia e Finanças. 

 

 Em Discussão: 

 Em Votação: “Os favoráveis à aprovação do Projeto de Lei permaneçam 

sentados, os contra queiram se levantar”. 
 

 Segunda discussão e votação do Projeto de Lei n.º 003/2015 de 
iniciativa do Poder Executivo que trata de pedido de autorização para 

contratar profissionais de educação para atender necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Com o Parecer n.º 

005/2015m favorável, emitido pela Comissão de Educação, Cultura, 
Saúde e Assistência Social ouvida a Comissão de Justiça, Economia e 
Finanças. 

 

 Em Discussão: 

 Em Votação: Os favoráveis permaneçam sentados, os contra queira se 
levantar. 

 

 Primeira discussão e votação do Projeto de Lei n.º 002/2015 de 

iniciativa do Poder Executivo, autoriza o poder executivo a contratar, 
em caráter temporário de excepcional interesse público nos termos do 

art. 37, inciso IX, da CF/88: garis, motoristas, operador de máquinas 
pesadas, auxiliar de mecânico, engenheiro civil, assistente 
administrativo, e dá outras providências. Com a alteração constada no 

Parecer n.º 008/2015 favorável, emitido pela Comissão de Justiça, 
Economia e Finanças. 
 

 Em Discussão: 

 Em Votação: Os favoráveis permaneçam sentados, os contra queira se 

levantar. 
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 Primeira discussão e votação do Projeto de Lei n.º 006/2015 de 
iniciativa do Poder Executivo, autoriza o poder executivo a contratar, 

em caráter temporário de excepcional interesse público nos termos do 
art. 37, inciso IX, da CF/88: operador de trator agrícola, operador 
máquina pesada, e dá outras providências. Com a alteração constada 

no Parecer n.º 009/2015 favorável, emitido pela Comissão de Justiça, 
Economia e Finanças. 

 

 Em Discussão: 

 Em Votação: Os favoráveis permaneçam sentados, os contra queira se 
levantar. 

 
8º Explicação Pessoal: 
 

9º Não havendo mais nada para tratar, agradeço a presença de todos, 
convoco os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária a realizar-se no dia 

20 de abril de 2015, as 08h00min, está encerrada a presente Sessão. 
 
 

Câmara Municipal de Poconé - MT., 10 de abril de 2015. 
 
 

 
Vereador Gonçalo Beijo da Costa Nunes 

Presidente 


