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Ata da quarta Sessão Extraordinária, da segunda Sessão Legislativa, da nona 

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos treze dias do mês de abril do ano 

de dois mil e dezoito, com início às nove horas dezenove minutos, sob a Presidência e 

presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, bem como, a presença 

dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto, Charles Miranda Medeiros, 

Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), 

José Elói Crestani, Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias  

Ferreira, Oslen Dias Santos (Tuti), Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e Valdecir José 

dos Santos (Mendonça). De princípio o Senhor Presidente cumprimentou a todos e 

solicitou do Senhor Secretário a leitura da lista de presença, o qual assim o fez. 

Verificado o quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta 

a presente Sessão. Passando ao Expediente, foi colocada em discussão e votação a ata 

da sessão anterior, a qual foi aprovada por todos. Neste momento, o Presidente solicitou 

do Secretário a leitura o Ofício nº 080/2018/GP, solicitando urgência na tramitação do 

Projeto de Lei nº 1951/2018 que em súmula “autoriza o município de Alta Floresta a 

receber imóvel, a título de antecipação de área institucional a ser compensada em 

futuros loteamentos, desafetar e doar a parte recebida que específica ao Poder Judiciário 

Estadual para construção de um novo Fórum na Comarca de Alta Floresta e dá outras 

providências”, de autoria do Executivo Municipal. Não havendo discussões, a matéria 

foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste momento o 

Senhor Presidente suspendeu a Sessão, e convocou as comissões competentes para 

emitirem pareceres ao Projeto de Lei nº 1.951/2018 às nove horas e vinte e dois 

minutos. Retornando aos trabalhos às dez horas e cinqüenta e seis minutos. Passando à 

Ordem do Dia. O senhor Presidente, vereador Emerson Sais Machado solicitou 

Questão de Ordem, apresentou o requerimento para retirada da Emenda nº 003/2018, 

dizendo que houve uma reunião junto a Juíza, Presidente da OAB, representantes da 

JMD, ficando acordado que se a emenda permanece atrapalharia o processo e que juntos 

mesmo sem a emenda, buscariam o melhor pelo município. Neste momento foi 

solicitada ao Secretário a leitura do Requerimento nº 027/2018, de autoria do Vereador 

Emerson Sais Machado onde solicitou a retirada da Emenda nº 003/2018, o qual foi 
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aprovado por todos. Assim sendo o Presidente, determinou o arquivamento da Emenda 

nº003/2018. Na sequencia solicitou a senhor secretário a leitura do Projeto de Lei nº 

1951/2018, que em súmula, “autoriza o município de Alta Floresta a receber imóvel, a 

título de antecipação de área institucional a ser compensada em futuros loteamentos, 

desafetar e doar a parte recebida que específica ao Poder Judiciário Estadual para 

construção de um novo Fórum na Comarca de Alta Floresta e dá outras providências”, 

de autoria do Executivo Municipal. O qual foi discutido pelos vereadores: Charles 

Miranda Medeiros que cumprimentou a todos iniciou parabenizando o Presidente pela 

retirada da emenda por ser inconstitucional e a Juíza Dra Milena pela luta constante por 

um espaço melhor para o Fórum. Falou da importância do crescimento do município e 

que outros órgãos e empresas irão se instalar nas proximidades da rodovia. Disse que o 

pensamento tem que voltado para o desenvolvimento, algo que o município necessita. 

Fez mais algumas considerações, declarando seu voto favorável ao projeto. Mequiel 

Zacarias Ferreira que cumprimentando a todos, disse que de praxe faz a leitura de 

todos os projetos que chegam a esta Casa de Leis e que, o parecer jurídico veio e 

permaneceu contrário ao projeto. Disse que não irá se opor ao desenvolvimento da 

região e que o município precisa buscar melhorias para a população, citando a questão 

do transporte público. Falou que alguns pontos no parecer o incomoda, principalmente a 

questão do parcelamento do solo, porem será favorável ao projeto. Elisa Gomes 

Machado que cumprimentou a todos iniciou dizendo que já foi discutido anteriormente 

a importância do projeto e a responsabilidade que o município tem perante a população. 

Falou que já conversou com o Judiciário, através da Dra Milena, referindo a Lei nº 

826/98, na qual que o imóvel doado reverter-se-á ao patrimônio do município, podendo 

ser utilizado por órgãos da Prefeitura que não possuem prédio próprio e que 

encaminhará um ofício reforçando o pedido junto ao Desembargador do tribunal de 

justiça, Rui Ramos sobre essa cedência. Marcos Roberto Menin o qual cumprimentou 

a todos, dizendo estar feliz devido os vereadores terem conversado e chegado a um 

determinador comum que é o crescimento do município. Solicitou apoio do Judiciário, 

através da Dra Milena que auxilie o Legislativo e Executivo neste desenvolvimento. 

Finalizou declarando seu voto favorável. José Aparecido dos Santos “Cidão” que 
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cumprimentando a todos, iniciou dizendo que seu voto será favorável e não possui 

nenhuma preocupação em relação ao transporte, devido à população ter veículo próprio. 

Mequiel Zacarias Ferreira retornou deixando uma indicação verbal que o Executivo 

endosse e reforce o compromisso junto ao Judiciário para que a área retorne ao 

município. E sobre o transporte disse ao vereador Cidão que tem que haver a 

preocupação se apenas um cidadão necessitar do transporte, pois é um direito 

constituído e o executivo não pode deixar de atender. José Aparecido dos Santos 

“Cidão” disse que concorda com a fala do vereador Mequiel e também se preocupa 

com o direito da população. Citou que o Boa Nova teve transporte público disponível 

porem poucos o utilizaram. Valdecir José dos Santos “Mendonça” que 

cumprimentou a todos, disse que os projetos que chegam nesta Casa têm seu tempo para 

leitura e a constatação de seus benefícios, e através do diálogo, conseguem chegar a um 

determinador comum. Fez suas considerações, declarando seu voto favorável. Silvino 

Carlos Pires Pereira “Dida” o qual cumprimentou a todos, parabenizando o Judiciário 

pela conquista e pela busca do desenvolvimento do município. Fez um comentário 

sobre os comentários que estão sendo feitos através das redes sociais denegrindo a 

imagem do Judiciário, OAB e Vereadores, e que não foge na defesa do que é melhor 

para o município. Fez mais algumas considerações, declarando seu voto favorável. José 

Elói Crestani que cumprimentou a todos, declarando seu voto favorável ao projeto e 

pelo desenvolvimento do município de Alta Floresta. Valdecir José dos Santos 

“Mendonça” retornou para dizer que as redes sociais têm opiniões distintas por não 

conhecerem a realidade e o objetivo que o projeto trás, e que o voto de cada vereador 

ocorre após conhecer e verificar sua importância e beneficio para a população. Luiz 

Carlos de Queiroz o qual cumprimentou a todos, dizendo que a consciência e 

responsabilidade é individual e que devem respeitar a opinião publica e o voto de cada 

colega. Acredita que estão fazendo o certo, em prol ao desenvolvimento do município. 

Fez um breve comentário sobre como conseguiram a sede do Legislativo junto ao 

governo do estado, o qual foi necessário que os vereadores se unissem belo bem 

comum. Aparecida Scatambuli Sicuto “Cida” iniciou cumprimentando a todos, 

dizendo que é um projeto tranqüilo, parabenizando tanto o Prefeito Asiel quanto a 
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Prefeita Interina “Néia” por estar lutando pelo desenvolvimento do município. 

Parabenizou o vereador Emerson por ter colocado o projeto em deliberação e também 

pela retirada da emenda que era inconstitucional. Por fim, declarou o seu voto favorável. 

Oslen Dias dos Santos “Tuti” cumprimentou a todos, disse que, têm que haver a união 

tanto dos Vereadores quanto dos Poderes para o desenvolvimento do município, que 

hoje esta crescendo no entorno da rodovia MT-208. Fez suas considerações finais, 

declarando seu voto favorável. Demilson Nunes Siqueira o qual cumprimentou a 

todos, declarando seu voto favorável, acrescentando que junto a empresa que ganhou a 

licitação para recuperação da rodovia já possui um projeto de duplicação no perímetro 

urbano de Alta Floresta, conforme disse o Secretário de Estado de Infraestrutura, 

Marcelo Duarte. Encerrada as discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Na sequencia, o comunicou os Senhores Vereadores que a 

Ata desta Sessão será redigida e deliberada conforme disposição regimental. Nada mais 

havendo a tratar, agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, o Senhor 

Presidente declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e trinta e dois minutos. 


