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ATA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA NA CÁMARA MUNICIPAL DE

DOMINGOS MARTINS, EM 3 DE SETEMBRO DE 2019.

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, no plenário Paulo

Lorenzoni, na Câmara Municipal de Domingos Martins, sob a presidência de Diogo Endlích,

realizou-se a terceira sessão extraordinária; boa noite a todos. Iniciamos essa terceira sessão

extraordinária que tem origem na convocação desta presidência para a eleição dos casos de

primeiro e segundo secretário da atual mesa diretora e para deliberação das matérias

integrantes deste expediente da ordem do dia. Nomeamos secretário adoc vereador Júlio

María Christ para fazer a chamada dos senhores vereadores. O vereador Júlio Maria Christ

cumprimentou & todos e fez a chamada dos vereadores e todos os treze estavam presentes. O

presidente agradeceu ao vereador Júlio e deu prosseguimento na eleição, também

cumprimentou os presentes. Informamos que a formalização das inscrições para 0 pleito se

deram por meio dos ofícios número sete de dois mil e dezenove Câmara Municipal de

Domingos Martins protocolado sob o número novecentos e dez de dois mil e dezenove do

vereador Nelson Soares da Silva Júnior para O cargo de segundo secretário e ofício número

quinze de dois mil e dezenove Câmara Municipal de Domingos Martins protocolado sob o

número novecentos e onze de dois mil e dezenove do vereador Heloísio Rodrigues Alves para

O cargo de primeiro secretário. Garantindo & lisura desse processo informamos que todas as

cédulas de votação encontram-se regulares não havendo qualquer sinal que possa

comprometer a eleição. Informamos que a votação será em escrutínio secreto conforme

estabelece o parágrafo quarto do artigo vinte e um do regimento interno e os vereadores serão

chamados por ordem alfabética na forma do parágrafo quinto do artigo vinte e um .

Informamos ainda que nenhuma marca ou sinal, além da marcação do voto, poderá ser feita

na célula sob pena de anulação da eleição na forma dos parágrafos sexto e nono do artigo

vinte e um do regimento interno. Em obediência ao parágrafo onze do artigo vinte e um

informamos ainda que () votante deverá usar caneta esferográfica azul conformo cncontra-se

no local da votação. Passamos para verificação das cédulas. Algum vereador do plenário

gostaria de conferir as cédulas? Constatamos aqui que todas as células estão regulares e

rubricados no seu verso. Informamos que a uma de votação está instalada na sala da diretoria

administrativa legislativa e de cerimonial. Iniciamos & eleição convidando vereador
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Alexandro Kill para votar. Vota este presidente. Vereador Eduardo José Ramos. Vereador

Gerson Canal. Vereador Heloísio Rodrigues Alves. Vereador Jefferson Hand. Vereador José

Gagno. Vereador Julio Maria Christ. Vereador Manoel de Oliveira Barcelos Júnior. Vereador

Nelson Soares da Silva Júnior. Vereador Rogério Mazzoli. Vereadora Sandra Cristina Neitzke.

Vereador Silvestre Alves de Oliveira. Concluída a votação designe & servidora Rosana Rupf

da Penha para recolher a uma. Conforme estabelece o regimento interno rcpctircmos &

verificação das cédulas. Gostaria de pedir dois vereadores do plenário pudesse vir aqui

acompanhar a verificação pode ser a vereadora Sandra e O vereador Manoel. Eu convido todos

os vereadores & se colocaram nos seus respectivos lugares. Eu vou repetir a parte onde nós

informamos ainda que nenhuma marca ou sinal além da marcação do voto poderá ser feita na

cédula sob pena de anulação da eleição na forma dos parágrafos sextó e 110110 do artigo vinte e

um do regimento interno. Então passaremos então a contagem, já contamos aqui, os

vereadores estiveram aqui. Para o cargo de primeiro secretário, nós somos em treze

vereadores, treze vereadores votam. Nós temos seis votos em branco ao nome do Heloísio, ou

seja, rejeitando o nome dele para primeiro secretário e temos seis votos favoráveis ao nome

do Heloísio, ou seja, um décimo terceiro vereador de alguma maneira não colocou a sua

cédula na uma para o cargo de segundo secretário nós temos sete votos rejeitando o nome do

vereador Nelson Soares da Silva Júnior e seis votos aceitando o nome do vereador Nelson

Soares da Silva Júnior para o cargo de segundo secretário, devido a este fato infelizmente a

eleição está anulada até nós verificamos quem foi esse vereador que não conseguiu talvez

enxergar a caixinha de votação para depositar 0 seu voto seja ele marcado ou ou em branco. O

vereador Manoel fez uso da palavra. Senhor presidente pela ordem. Esse vereador acha que

toda eleição tem que ter um fiscal de uma, se não teve foi uma falha também mas como não

teve isso e pela idoneidade desta câmara e da minha moral coloco-me à disposição para ser

revistado por todos os vereadores se assim desejar. O vereador Alexandro fez uso da palavra.

Pela ordem presidente. Gostaria de acompanhar o doutor Manoel e gostaria também de ser

revistado por todos os colegas vereadores nesta casa de lei. O vereador Gerson Canal fez uso

da palavra. Pela ordem presidente. Eu também faço parte igual ao doutor Manuel tô &

disposição de ser revistado pode ser feito tá. O vereador Nelson fez uso da palavra. Pela

ordem senhor presidente. O senhor já deixou declarado que a anulação da eleição, eu só acho?
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bandido, aqui não tem bandido. Esse cidadão que não teve a coragem de colocar ou voto ali

na umazinha ali ele não é digno de representar uma população martínense. O vereador

Heloísio fez uso da palavra. Senhor presidente vereador Heloísio manifestando. Eu fico até

perplexo. Estado democrático de direito a pessoa se manifesta, nós no caso aqui a sua

excelência, os vereadores tém amplo direito de votar, deixar de votar, votar em quem quiser

mas um ato tão infantil que eu apenas menosprezo & atitude do cidadão, lamentavelmente

nosso colega parlamentar, mas pode votar, expressar falar que não votou, para mim não

interessa não tem meio. Aqui nós estamos dentro de um regime democrático suprapartidário,

os partidos assim estão incompostos, () respeito acho que seria interessante. Agora eu to

tranquilo em relação a isso. E talvez conseguiu, não fui ferido, ,na honra mas papel de

molecagem eu não faço. Esse vereador estarrecida com esse procedimento infantil não coloca

mais o nome dele à disposição dessa casa e contribui de forma democrática para o processo de

toda e qualquer situação aqui dessa casa. Mas estou ímpugnando agora o meu nome, devido a

essa infantilidade do colega. Se é isso que ele colocou ele conseguiu. Muito obrigado, e eu

acho também verdadeiro desrespeito não só com a democracia mas com todos os cidadãos e

cidadãs martinense e principalmente aquelas pessoas que nos honram com sua presença, não

aqui distante as pessoas que estão acompanhando em suas casas esse procedimento, que até

mesmo a pouco tempo nós vimos aí o manifesto da loja maçônica e agora parece que

realmente eles tem razão. Eu vi a carta 0 que eles colocaram, é realmente desrespeitoso uma

atitude desse colega que lamentavelmente acaba manchando & imagem dessa casa. Como

Doutor Manoel, experiente parlamentar que já passou também no executivo como

vice-prefeito, colocou pela sua experiência essa situação aqui, é uma situação mesmo

constrangedora é lamentável é lamentável. Muito obrigado. O presidente Diogo Endlich

voltou a fazer uso da palavra. A Câmara Municipal de Domingos Martins ela é composta por

treze vereadores, & mesa diretora ela é composta por cinco vereadores &: respeitosamente

quando nós somos eleitos os cinco, no meio do caminho dois vereadores pediram renúncia

dos seus cargos ao qual nenhum de nós criou nenhum empecilho pará os mesmos até mesmo

por se tratar de um direito dos mesmos de continuar permanecendo ou não. Nesses últimos

dias nas últimas sessões a gente tem feito as chamadas nomeações adoc para suprir

principalmente o caso de primeiro secretário que é um cargo de muita importância aqui no

auxílio dos trabalhos. Convocamos egs
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momento nenhum, pelo menos por parte desta presidência, houve impedimento nenhum ao

nome de nenhum dos colegas vereadores, então todos que porventura quiseram participar e

colocaram os seus nomes à disposição não tiveram nenhum impedimento por parte deste

vereador. Houve um declínio agora de última hora, esse foi um dos motivos da terceira sessão

extraordinária começar em atraso, mas é aquilo que a gente sempre fala ficaram dois nomes e

treze votos e cada um poderia ter votado da maneira que quisesse, então que desce rejeição

aos dois nomes como deu ao nome de segundo secretário. Agora sumir com uma cédula ao

ponto de ter que anular a eleição, entendo eu que é uma vergonha enorme para este vereadºr,

quando eu digo vereador é vereador vereadora, não estamos aqui acusando ninguém, então

assim eu acho que isso mancha a imagem das condutas do nosso lggislativo então a eleição

está anulada, agradecemos ao vereador Júlio Maria Christ secretárioladoc e solicitamos que o

mesmo ocupe seu assento no plenário. Do que constar, eu Salvador Negri Junior, servidor

designado lavrei a presente ata que após lida e achada conforme será assinada por todos

vereadores presentes.

Câmara de Domingos Martins 11 de setembro de 2019.
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