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Ata da décima nona Sessão 

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, 

de junho do ano de dois mil e 

minutos, sob a Presidência

Sais Machado, bem como, a 

Scatambuli Sicuto, Charles Miranda Medeiros,

Gomes Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), 

Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, 

Dias dos Santos (Tuti), 

dos Santos (Mendonça)

todos e solicitou do Senhor Secretário a 

assim o fez. Verificado o quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor 

Presidente declarou aberta a presente Sessão.

colocada em discussão

Nesse intermédio o senhor presidente brevemente esclareceu o plenário, as 

razões de não constar na pauta o pedido de urgência ao 

1953/2018 do COMDEMA, logo,

transcorreu-se uma discussão e entendimento sobre o assunto.

Senhor Secretário fez a leitura do 

urgência especial ao Projeto de Resolução nº 004/2018, o qual não havendo 

discussões, a matéria foi colocada em votação, 

contrários dos vereadores

seguida o Senhor Presidente solicitou do secretário a leitura do 

nº 050/2018, em regime de urgência especial ao Projeto de Lei nº 019/2018, o 

qual não havendo discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade

ausência do vereador Charles Miranda Medeiros em plenário na aprovação dos 

requerimentos nº 048 e 050/2018

vereador Charles Miranda Medeiros em plenário e 

Requerimento nº 052/2018
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Sessão Ordinária, da segunda Sessão Legislativa, da 

nas dependências desta Casa, aos vinte e seis

de dois mil e dezoito, com início às nove horas e 

, sob a Presidência e presença do Excelentíssimo 

bem como, a presença dos Senhores Vereadores:

Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siq

José Aparecido dos Santos (Cidão), José Elói Crestani, Luiz 

Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, 

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

Mendonça). De princípio o Senhor Presidente cumprimentou 

todos e solicitou do Senhor Secretário a leitura da lista de presença

Verificado o quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor 

Presidente declarou aberta a presente Sessão. Passando ao Expediente

colocada em discussão e votação a ata da sessão anterior, a qual

Nesse intermédio o senhor presidente brevemente esclareceu o plenário, as 

razões de não constar na pauta o pedido de urgência ao 

COMDEMA, logo, analogicamente suspensa 

se uma discussão e entendimento sobre o assunto.

Senhor Secretário fez a leitura do Requerimento nº 048/2018

urgência especial ao Projeto de Resolução nº 004/2018, o qual não havendo 

discussões, a matéria foi colocada em votação, o qual foi aprovado com votos 

contrários dos vereadores José Elói Crestani e Elisa Gomes Machado

esidente solicitou do secretário a leitura do 

, em regime de urgência especial ao Projeto de Lei nº 019/2018, o 

qual não havendo discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Neste intermédio o senhor presidente observou a 

ausência do vereador Charles Miranda Medeiros em plenário na aprovação dos 

requerimentos nº 048 e 050/2018. Prosseguindo, confirmou a presença do 

vereador Charles Miranda Medeiros em plenário e solicitou a leitura do 

/2018, em regime de urgência especial
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Sessão Legislativa, da nona 

vinte e seis dias do mês 

nove horas e trinta e oito 

Vereador Emerson 

presença dos Senhores Vereadores: Aparecida 

Demilson Nunes Siqueira, Elisa 

José Elói Crestani, Luiz 

Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) e Valdecir José 

De princípio o Senhor Presidente cumprimentou a 

lista de presença, o qual 

Verificado o quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor 

Passando ao Expediente, foi 

, a qual foi aprovada. 

Nesse intermédio o senhor presidente brevemente esclareceu o plenário, as 

razões de não constar na pauta o pedido de urgência ao Projeto de Lei nº 

analogicamente suspensa à sessão, 

se uma discussão e entendimento sobre o assunto. Em seguida o 

Requerimento nº 048/2018, em regime de 

urgência especial ao Projeto de Resolução nº 004/2018, o qual não havendo 

aprovado com votos 

José Elói Crestani e Elisa Gomes Machado. Em 

esidente solicitou do secretário a leitura do Requerimento 

, em regime de urgência especial ao Projeto de Lei nº 019/2018, o 

qual não havendo discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

senhor presidente observou a 

ausência do vereador Charles Miranda Medeiros em plenário na aprovação dos 

confirmou a presença do 

solicitou a leitura do 

, em regime de urgência especial ao Projeto de Lei 
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nº 024/2018, o qual foi discutido pelo vereador 

iniciou cumprimentando a todos

programa “Adote uma Nascente” 

Parlamentar entrará em vigor a partir do dia 01 de julho,

de urgência para a instituição 

Lei Municipal do ponto de vista da política pública,

Parlamentar iminente necessita discutir em regime de urgência para dar os 

encaminhamentos necessários ao 

2009, mas sem funcionalidade no ultimo ano.

matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade

intermédio, o senhor presidente suspendeu a sessão e convoco

competentes para emitirem pareceres aos 

Projetos de Lei nº 019 e 024/2018

leitura das correspondências recebidas

nº04/GRPQ-CRIST/CUCO/SEMA/2018, convocando os membros a participar 

da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo do Parque Estadual cristalino I 

e II do ano de 2018, no dia 28 de junho, 

Museu de História Natural de A

Estadual Cristalino, Leandro Rodinei Brauwers; Ofício IBGE/MT nº 70

convidando para uma reunião no dia 29/06/18, as 8h00min

Museu de História Natural de Alta Floresta, sobre o encerramento 

Municipal de Geografia e Estatística 

2017, da Coordenadora Subárea Alta Floresta, Aline Lehmkuhl Dantas;

186/2018/GAB, convidando para participar das festividades do 39º aniversário 

de Paranaíta, que acontecerá de 28 a 01 de julho do corrente, do Prefeito 

Municipal, Antonio Domingo Rufatto; Ofício n° 031/2018/GAB/SMG, em 

resposta ao Oficio nº 178/2018

listagem (contratos) dos imóveis locados pela Administração Públ

inclusive, contratos vencidos, Secretário Municipal de Gestão, Finanças e 

Planejamento, José Carlos Cavagnoli; Ofício Circular nº 001/2018
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foi discutido pelo vereador Mequiel Zacarias Ferreira

iniciou cumprimentando a todos, considerando que como a segunda etapa do 

Nascente” foi lançada no dia 5 de junho

em vigor a partir do dia 01 de julho, solicito então

de urgência para a instituição do programa que era Decreto,

do ponto de vista da política pública, pois 

iminente necessita discutir em regime de urgência para dar os 

caminhamentos necessários ao Projeto que esta em vigor no 

funcionalidade no ultimo ano. Não havendo 

ada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade

intermédio, o senhor presidente suspendeu a sessão e convoco

competentes para emitirem pareceres aos Projetos de Resolução 

nº 019 e 024/2018. Retornando, solicitou do Senhor Secretário a 

correspondências recebidas que assim o fez, a saber

CRIST/CUCO/SEMA/2018, convocando os membros a participar 

da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo do Parque Estadual cristalino I 

e II do ano de 2018, no dia 28 de junho, às 8h30min, nas dependências do 

Museu de História Natural de Alta Floresta/MT, do Gerente Regional Parque 

Estadual Cristalino, Leandro Rodinei Brauwers; Ofício IBGE/MT nº 70

convidando para uma reunião no dia 29/06/18, as 8h00min

Museu de História Natural de Alta Floresta, sobre o encerramento 

Municipal de Geografia e Estatística – CMGE de alta Floresta, Censo Agro 

2017, da Coordenadora Subárea Alta Floresta, Aline Lehmkuhl Dantas;

186/2018/GAB, convidando para participar das festividades do 39º aniversário 

contecerá de 28 a 01 de julho do corrente, do Prefeito 

Municipal, Antonio Domingo Rufatto; Ofício n° 031/2018/GAB/SMG, em 

resposta ao Oficio nº 178/2018-GAB, encaminhando via digital copia da 

listagem (contratos) dos imóveis locados pela Administração Públ

inclusive, contratos vencidos, Secretário Municipal de Gestão, Finanças e 

Planejamento, José Carlos Cavagnoli; Ofício Circular nº 001/2018
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Mequiel Zacarias Ferreira que 

do que como a segunda etapa do 

a no dia 5 de junho, e que o Recesso 

solicito então, o regime 

, transformando em 

pois com o Recesso 

iminente necessita discutir em regime de urgência para dar os 

que esta em vigor no município desde 

 mais discussões, a 

ada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste 

intermédio, o senhor presidente suspendeu a sessão e convocou as comissões 

Resolução nº 004/2018, e 

o Senhor Secretário a 

que assim o fez, a saber: Ofício 

CRIST/CUCO/SEMA/2018, convocando os membros a participar 

da 2ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo do Parque Estadual cristalino I 

8h30min, nas dependências do 

lta Floresta/MT, do Gerente Regional Parque 

Estadual Cristalino, Leandro Rodinei Brauwers; Ofício IBGE/MT nº 70-2018, 

convidando para uma reunião no dia 29/06/18, as 8h00min, no Auditório do 

Museu de História Natural de Alta Floresta, sobre o encerramento da Comissão 

CMGE de alta Floresta, Censo Agro 

2017, da Coordenadora Subárea Alta Floresta, Aline Lehmkuhl Dantas; Ofício 

186/2018/GAB, convidando para participar das festividades do 39º aniversário 

contecerá de 28 a 01 de julho do corrente, do Prefeito 

Municipal, Antonio Domingo Rufatto; Ofício n° 031/2018/GAB/SMG, em 

GAB, encaminhando via digital copia da 

listagem (contratos) dos imóveis locados pela Administração Pública Municipal, 

inclusive, contratos vencidos, Secretário Municipal de Gestão, Finanças e 

Planejamento, José Carlos Cavagnoli; Ofício Circular nº 001/2018, informando 
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o período de inscrições para o seletivo dos alunos para a Escola Militar do 

Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, nos dias 18 a 29 de junho/2018, conforme 

Edital 001/2018 nas dependências da Assessoria Pedagógica de Alta Floresta, as 

07h00min as 11h00min e 13h00min as 17h00min, do Coordenador Disciplinar, 

Cap.BM Evandro Dias de Souza; CONVITE pa

Campus Alta  Floresta alusivos aos quarenta anos da UNEMAT, do Diretor 

Pedagógico e Diretora Administrativa, Luiz Fernando Caldeira Ribeiro e 

Clerineia Araldi Kruger.

apresentação que assim o fez, a saber

autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida)

140/2018, de autoria d

Indicação nº. 141/2018, de autoria do

(Mendonça) e Elisa Gomes Machado; Indicação nº 142/2018, de autoria da 

Vereadora Elisa Gomes Machado; Indicação nº 144/2018, de autoria do 

Vereador Emerson Sais Machado

súmula “autoriza a doação de área a Associação Cuida Bem de Mim, e dá outras 

providências”, de autoria do 

que em súmula “autoriza o Poder Executivo 

implantação de ciclofaixas de lazer nas vias e 

de Alta Floresta e dá outras providências”, de autoria dos Vereadores 

Nunes Siqueira, Emerson Sais Machado e Marcos Roberto Menin; Projeto de 

Lei nº 021/2018, que em súmula “dispõe sobre a proibição do consumo em 

locais públicos e venda de cachimbo conhecido como “narguile” aos menores de 

18 (dezoito) anos, e dá outras providências”, de autoria do Vereador Emerson 

Sais Machado; Projeto de Lei nº 022/2018, que em súmula “dispõe sobre a 

implantação de ciclovias/ciclof

no município de Alta Floresta”, de autoria do Vereador Emerson Sais Machado; 

e Projeto de Lei nº 023/2018, que em súmula “institui a “semana de incentivo ao 

ciclismo” no município de e dá outras providências”

Emerson Sais Machado
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o período de inscrições para o seletivo dos alunos para a Escola Militar do 

iros de Alta Floresta, nos dias 18 a 29 de junho/2018, conforme 

Edital 001/2018 nas dependências da Assessoria Pedagógica de Alta Floresta, as 

07h00min as 11h00min e 13h00min as 17h00min, do Coordenador Disciplinar, 

Cap.BM Evandro Dias de Souza; CONVITE para prestigiar os eventos do 

Campus Alta  Floresta alusivos aos quarenta anos da UNEMAT, do Diretor 

Pedagógico e Diretora Administrativa, Luiz Fernando Caldeira Ribeiro e 

Clerineia Araldi Kruger. Após o Senhor Secretário fez a leitura 

que assim o fez, a saber: Indicações nºs. 138 e 143

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida); Indicações nº

/2018, de autoria do vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça)

/2018, de autoria dos vereadores Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) e Elisa Gomes Machado; Indicação nº 142/2018, de autoria da 

Vereadora Elisa Gomes Machado; Indicação nº 144/2018, de autoria do 

Vereador Emerson Sais Machado; e Projeto de Lei nº 1954

oriza a doação de área a Associação Cuida Bem de Mim, e dá outras 

”, de autoria do Executivo Municipal; Projeto de Lei nº 020/2018, 

que em súmula “autoriza o Poder Executivo Municipal 

implantação de ciclofaixas de lazer nas vias e logradouros urbanos do município 

e dá outras providências”, de autoria dos Vereadores 

Nunes Siqueira, Emerson Sais Machado e Marcos Roberto Menin; Projeto de 

Lei nº 021/2018, que em súmula “dispõe sobre a proibição do consumo em 

ocais públicos e venda de cachimbo conhecido como “narguile” aos menores de 

18 (dezoito) anos, e dá outras providências”, de autoria do Vereador Emerson 

Sais Machado; Projeto de Lei nº 022/2018, que em súmula “dispõe sobre a 

implantação de ciclovias/ciclofaixas quando da instalação de novos loteamentos 

no município de Alta Floresta”, de autoria do Vereador Emerson Sais Machado; 

e Projeto de Lei nº 023/2018, que em súmula “institui a “semana de incentivo ao 

ciclismo” no município de e dá outras providências”, de autoria do Vereador 

Emerson Sais Machado. O Senhor Presidente informou que as matérias ora 
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o período de inscrições para o seletivo dos alunos para a Escola Militar do 

iros de Alta Floresta, nos dias 18 a 29 de junho/2018, conforme 

Edital 001/2018 nas dependências da Assessoria Pedagógica de Alta Floresta, as 

07h00min as 11h00min e 13h00min as 17h00min, do Coordenador Disciplinar, 

ra prestigiar os eventos do 

Campus Alta  Floresta alusivos aos quarenta anos da UNEMAT, do Diretor 

Pedagógico e Diretora Administrativa, Luiz Fernando Caldeira Ribeiro e 

Após o Senhor Secretário fez a leitura matérias em 

138 e 143/2018, de 

Indicações nºs. 139 e 

Valdecir José dos Santos (Mendonça); 

es Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) e Elisa Gomes Machado; Indicação nº 142/2018, de autoria da 

Vereadora Elisa Gomes Machado; Indicação nº 144/2018, de autoria do 

1954/2018, que em 

oriza a doação de área a Associação Cuida Bem de Mim, e dá outras 

Executivo Municipal; Projeto de Lei nº 020/2018, 

Municipal a promover a 

logradouros urbanos do município 

e dá outras providências”, de autoria dos Vereadores Demilson 

Nunes Siqueira, Emerson Sais Machado e Marcos Roberto Menin; Projeto de 

Lei nº 021/2018, que em súmula “dispõe sobre a proibição do consumo em 

ocais públicos e venda de cachimbo conhecido como “narguile” aos menores de 

18 (dezoito) anos, e dá outras providências”, de autoria do Vereador Emerson 

Sais Machado; Projeto de Lei nº 022/2018, que em súmula “dispõe sobre a 

aixas quando da instalação de novos loteamentos 

no município de Alta Floresta”, de autoria do Vereador Emerson Sais Machado; 

e Projeto de Lei nº 023/2018, que em súmula “institui a “semana de incentivo ao 

, de autoria do Vereador 

O Senhor Presidente informou que as matérias ora 
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apresentadas serão encaminhadas conforme disposição regimental

uso da Tribuna, o Senhor Presidente 

os Senhores Vereadores, fica registrado que o sorteio bimestral para assegurar a 

ordem de uso da tribuna, acontecerá na primeira sessão ordinária do segundo 

semestre. Prosseguindo, comunicou que 

sete minutos, conforme ordem de ins

vereador Mequiel Zacarias Ferreira

relembrando que esta seria a 

Parlamentar, e após pediu verbalmente a cópia da resposta do oficio que 

encaminhou para o gabinete da presidência referente 

imóveis pelo Executivo

de sua presidente, a senhora 

seus trinta anos de existência no município,

referente a doação de sangue

organização da festa junina real

semana. Pontuou que participou 

semana passada, onde ficou 

com o cronograma de limp

dois servidores que ficarão respo

Acrescentou que em vi

de junho, ainda não havia 

para cobrar a Líder da 

também sobre a molhagem das ruas no perío

ainda não esta sendo realizado,

a solução para este problema que é do 

partido protocolou três emendas para o municí

saúde, cultura e educação,

protocolo da emenda, 

término do prazo que se finda

dizendo que até este dia 
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apresentadas serão encaminhadas conforme disposição regimental

, o Senhor Presidente comunicou que conforme acordado en

s Vereadores, fica registrado que o sorteio bimestral para assegurar a 

ordem de uso da tribuna, acontecerá na primeira sessão ordinária do segundo 

semestre. Prosseguindo, comunicou que o tempo destinado a cada um será de 

sete minutos, conforme ordem de inscrição. O primeiro a usar da Tribuna foi o

Mequiel Zacarias Ferreira que iniciou cumprimentando a todos,

relembrando que esta seria a última sessão ordinária antes do 

pediu verbalmente a cópia da resposta do oficio que 

encaminhou para o gabinete da presidência referente aos contratos de locação de 

Executivo. Parabenizou o Conselho de Direito da Mulher em nome 

, a senhora Ilmarli, a Fundação Servir pela comemoração de

anos de existência no município, o grupo Rodando pela Vida,

referente a doação de sangue e parabenizou também a Secretária de 

a festa junina realizada na Praça da Cultura no último final de 

participou de uma reunião com o Promotor 

onde ficou acordado que a Prefeitura iria enviar o protocolo 

com o cronograma de limpeza e recolhimento de lixo seco, bem 

que ficarão responsáveis pela fiscalização des

que em visita ao Ministério Público, na tarde do dia

ainda não havia sido protocolado nada sobre o assunto e aproveitou 

da Prefeita uma resposta o mais rápido possível. Comentou 

obre a molhagem das ruas no período de estiagem das chuvas,

ainda não esta sendo realizado, afirmando que a população cobra dos vereadores 

a solução para este problema que é do Executivo. Disse que 

três emendas para o município, voltadas para 

cultura e educação, e que até a presente data não havia concluí

 correndo assim o risco de perder o recurso devido ao 

se findará no dia vinte e nove deste mês.

dizendo que até este dia não recebeu respostas de nenhum dos requerimentos
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apresentadas serão encaminhadas conforme disposição regimental. Passando ao 

comunicou que conforme acordado entre 

s Vereadores, fica registrado que o sorteio bimestral para assegurar a 

ordem de uso da tribuna, acontecerá na primeira sessão ordinária do segundo 

o tempo destinado a cada um será de 

O primeiro a usar da Tribuna foi o 

iniciou cumprimentando a todos, 

ltima sessão ordinária antes do Recesso 

pediu verbalmente a cópia da resposta do oficio que 

os contratos de locação de 

da Mulher em nome 

a comemoração de 

o grupo Rodando pela Vida, 

parabenizou também a Secretária de Cultura pela 

Cultura no último final de 

Promotor Luciano na 

iria enviar o protocolo 

eza e recolhimento de lixo seco, bem como nome de 

fiscalização desses procedimentos. 

tarde do dia, vinte e cinco 

sido protocolado nada sobre o assunto e aproveitou 

rápido possível. Comentou 

estiagem das chuvas, que 

afirmando que a população cobra dos vereadores 

isse que o deputado de seu 

voltadas para o setor da 

presente data não havia concluído o 

correndo assim o risco de perder o recurso devido ao 

deste mês. Complementou 

não recebeu respostas de nenhum dos requerimentos e 
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ofícios de sua autoria

Marinéia Munhoz. Finalizou agradecendo a presença de tod

ótima sessão. Em sequência, a vereadora 

cumprimentando a todos, 

de Direitos da Mulher, 

Cultura pela realização e organização da 

Cultura, parabenizou também a 

fundação. Pontuou que 

Infraestrutura, paa discutir sobre 

lixo seco e molhagem das ruas

devido à demora no in

Floresta já foi referência no 

queimadas, devendo assim o 

então não esta sendo resolvida.

antecedência para a solução dos problemas referente

período de estiagem e 

sanitário, onde o lixo está próximo ao asfalto,

providência imediata do executivo nesse sentindo,

a fiscalização até a solução destes problemas.

Valdecir José dos Santos (Mendonça)

que nos últimos meses está ouvindo diversos comentários favoráveis sobre o 

município de Alta Floresta,

esses comentários se devem ao fato de que a agricultura esta se desenvolvendo 

no município. Ressalta mais uma vez que o 

Câmara dos Vereadores

gestor. Pontuou também sobre a

de pico. Disse acreditando

dar andamento o necessário

Prosseguindo, quem utilizou a tribuna foi o vereador 

que cumprimentando a todos,
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, enviados a Prefeitura na gestão da 

Finalizou agradecendo a presença de todos e desejando uma 

Em sequência, a vereadora Elisa Gomes Machado 

cumprimentando a todos, desejou sorte a Ilmarli como Presidente 

 agradeceu o secretário Zamir e a equipe

ealização e organização da Festa Junina realizada na 

também a Fundação Servir pelos seus 

Pontuou que participou de uma reunião com o 

paa discutir sobre a questão das queimadas, do recolhimento do 

lixo seco e molhagem das ruas, dizendo que o secretário prestou esclarecimentos 

o início destes serviços. Lembrou que no passado

Floresta já foi referência no Estado como sendo o município que menos real

devendo assim o Executivo estar mais atento a esta questão

então não esta sendo resolvida. Cobrou que o Executivo tome

antecedência para a solução dos problemas referente à molhagem das r

e do recolhimento do lixo seco. Pontuou sobre o aterro 

o lixo está próximo ao asfalto, e que não há nenhuma 

providência imediata do executivo nesse sentindo, afirmando 

a fiscalização até a solução destes problemas. Em prosseguimento, o vereador 

Valdecir José dos Santos (Mendonça) iniciou cumprimentando a todos

que nos últimos meses está ouvindo diversos comentários favoráveis sobre o 

Floresta, nos municípios circunvizinhos,

ses comentários se devem ao fato de que a agricultura esta se desenvolvendo 

Ressalta mais uma vez que o próximo Prefeito 

Vereadores, sendo está, uma escola para aprendizado de um futuro 

Pontuou também sobre a molhagem das ruas nos e horários considerado 

ndo que dessa vez o projeto sobre as casas populares irá 

o necessário. Finalizou agradecendo a presença de todos.

utilizou a tribuna foi o vereador Demilson Nunes Siqueira

a todos, disse que ao fazer visitas nos bairros
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ão da Prefeita Interina, 

os e desejando uma 

Elisa Gomes Machado iniciou 

Presidente do Conselho 

o secretário Zamir e a equipe da Diretoria de 

realizada na Praça da 

Servir pelos seus trinta anos de 

reunião com o Secretário de 

queimadas, do recolhimento do 

secretário prestou esclarecimentos 

que no passado, Alta 

município que menos realizou 

ais atento a esta questão, que até 

tome providências com 

à molhagem das ruas no 

Pontuou sobre o aterro 

e que não há nenhuma 

 que irá intensificar 

Em prosseguimento, o vereador 

iniciou cumprimentando a todos. Disse 

que nos últimos meses está ouvindo diversos comentários favoráveis sobre o 

nos municípios circunvizinhos, acreditando que 

ses comentários se devem ao fato de que a agricultura esta se desenvolvendo 

próximo Prefeito deverá sair da 

uma escola para aprendizado de um futuro 

horários considerado 

que dessa vez o projeto sobre as casas populares irá 

. Finalizou agradecendo a presença de todos. 

on Nunes Siqueira 

isse que ao fazer visitas nos bairros, citando 
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como exemplo o Setor Norte III

departamento competente o

sobre os acontecimentos do 

o Jardim das Araras pela realização da Copa "Cinquentinha"

"Quarentinha" que irá se iniciar no bairro São José

Enalteceu os trinta cic

Campeonato de Ciclismo 

Escola Arte em Aprender 

semana. Em sequencia 

Santos (Tuti) que iniciou 

torno do município de Alta Floresta no 

com a população devido a grande quantida

nas laterais das vicinais e ruas

mortos, acrescentando 

áreas, mas é a mesma que joga

regimental de aparte, fez uso da palavra o Vereador 

dizendo que os vereadores devem fazer uma campanha de conscientização da 

população, pois este descarte inadequado desse lixo

Prefeitura. Retornando, o vereador 

há uma Lei de sua autoria,

fazer descarte de seus entulhos,

resíduos deste material caiam

prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o vereador 

Machado pegando um gancho no pronunciamento, 

caminhões que transportam terras deveriam

caem deles poderia até me

encontram atrás dos mesmo

uso da palavra o vereador 

fiscalização o município precisa se organizar para cob

destes atos. Retornando, o vereador 
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Setor Norte III, onde sua indicação foi atendida através do 

departamento competente o patrolamento e cascalhamento das ruas.

sobre os acontecimentos do último fim de semana no município,

o Jardim das Araras pela realização da Copa "Cinquentinha"

rá se iniciar no bairro São José operário nos próximos dias.

os trinta ciclistas altaflorestenses pela participação 

Ciclismo no município de Sorriso. Finalizou

Arte em Aprender pela belíssima festa junina realizada

Em sequencia quem utilizou a tribuna foi o vereador 

que iniciou cumprimentando a todos. Disse 

io de Alta Floresta no último fim de semana

com a população devido a grande quantidade de lixo jogado nas á

nas laterais das vicinais e ruas, encontrando desde móveis

acrescentando que a população cobra do Executivo uma limpeza dessas 

a mesma que jogam os lixos nesses lugares. Usando da prerrogativa 

fez uso da palavra o Vereador Emerson 

dizendo que os vereadores devem fazer uma campanha de conscientização da 

pois este descarte inadequado desse lixo sai caro 

, o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) 

de sua autoria, que exige que as empresas de poda e jardinagem,

fazer descarte de seus entulhos, devem enlonar o veículo para evitar que 

resíduos deste material caiam pelo percurso até o descarte adequado

prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o vereador 

pegando um gancho no pronunciamento, acrescentou que os 

que transportam terras deveriam fazer o mesmo, pois os resí

oderia até mesmo provocar acidentes para os 

mesmos. Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez 

uso da palavra o vereador Mequiel Zacarias Ferreira disse que para 

fiscalização o município precisa se organizar para cobrar e multar os

Retornando, o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti)
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atendida através do 

e cascalhamento das ruas. Comentou 

ltimo fim de semana no município, parabenizando 

o Jardim das Araras pela realização da Copa "Cinquentinha" e a Copa 

operário nos próximos dias. 

pela participação de um 

ou parabenizando a 

ssima festa junina realizada no último fim de 

ador Oslen Dias dos 

Disse que passeando em 

ltimo fim de semana, ficou entristecido 

de de lixo jogado nas áreas verdes e 

encontrando desde móveis a animais e aves 

uma limpeza dessas 

Usando da prerrogativa 

Emerson Sais Machado 

dizendo que os vereadores devem fazer uma campanha de conscientização da 

caro à manutenção para 

tos (Tuti) lembrou que 

que exige que as empresas de poda e jardinagem, ao 

ículo para evitar que os 

pelo percurso até o descarte adequado. Usando da 

prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o vereador Emerson Sais 

acrescentou que os 

pois os resíduos que 

smo provocar acidentes para os veículos que se 

Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez 

que para haver essa 

rar e multar os praticantes 

Oslen Dias dos Santos (Tuti) parabenizou 
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Prefeita Interina, Marinéia,

frisando ainda as suas boas vindas ao retorno dos trabalhos ao prefeito

Bezerra. Finaliza agradecendo a presença de tod

Na seqüência, utilizou à tribuna a vereadora 

(Cida) iniciou seu discurso cumprimentando a todos

dos Direitos da Mulher 

organização da Festa Junina realizada 

de semana na Praça da 

triagem do Hospital do 

junho. Prosseguiu enumerando a lista de serviços executados pela 

Municipal durante a semana,

Infraestrutura esta tendo para conseguir cumprir com o cronograma das 

molhagens das ruas e coleta do lixo seco.

nas Praças Públicas. Citou ainda,

Boa Nova, a ponte que foi construída

prestados no Jardim das 

bairro Sol Nascente e Avenida Brasil

"tapa-buraco" que continua nas Perimetrais.

desejou um bom dia. 

(Cidão) iniciou cumprimentando a todos os presentes

condições de ficar como esta,

serviços de coleta de lixo seco e molhagem das ruas

cobrando desde o ano passado

estas providências deve

Municipal, evitando assim o sofrimento da população no período d

principalmente nos bairros onde não possuem 

agradecendo a presença de todos.

iniciou o discurso cumprimentando a todos

dos vereadores e da população a respeito da molhagem das ruas,

serviço, um método paliativo para amenizar o sofrimento da população
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Marinéia, pelos seus noventa dias como gestora 

ainda as suas boas vindas ao retorno dos trabalhos ao prefeito

Finaliza agradecendo a presença de todos e desejando uma boa sessão.

Na seqüência, utilizou à tribuna a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto 

discurso cumprimentando a todos. Parabenizo

Mulher em nome de sua presidente Ilmarli,

Festa Junina realizada pela Diretoria de Cultura 

da Cultura. Reforçou mais uma vez o comunicado sobre a 

do Câncer em Alta Floresta que aconte

Prosseguiu enumerando a lista de serviços executados pela 

durante a semana, explicando sobre a organização que a 

esta tendo para conseguir cumprir com o cronograma das 

ruas e coleta do lixo seco. Comentou sobre a limpeza realizada 

Citou ainda, o bueiro que esta sendo construído

a ponte que foi construída na comunidade Céu 

das Mangueiras, cascalhamento nas Ruas 

e Avenida Brasil e acrescentou também 

ntinua nas Perimetrais. Finalizou agradecendo a todos e 

ou um bom dia. Prosseguindo, o vereador José Aparecido dos Santo

iniciou cumprimentando a todos os presentes, dizendo

condições de ficar como esta, se faz necessário e em cará

serviços de coleta de lixo seco e molhagem das ruas. Mencionou

passado a licitação para a execução desses serviços,

estas providências deveriam ser tomadas com antecedência

evitando assim o sofrimento da população no período d

principalmente nos bairros onde não possuem pavimentação 

agradecendo a presença de todos. Em sequência, o vereador José Eloi Crestani 

iniciou o discurso cumprimentando a todos. Disse que entende as 

dos vereadores e da população a respeito da molhagem das ruas,

um método paliativo para amenizar o sofrimento da população
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gestora do município, 

ainda as suas boas vindas ao retorno dos trabalhos ao prefeito Asiel 

os e desejando uma boa sessão. 

Aparecida Scatambuli Sicuto 

Parabenizou o Conselho 

em nome de sua presidente Ilmarli, elogiou a 

Cultura no último final 

eforçou mais uma vez o comunicado sobre a 

que acontecerá no dia 29 de 

Prosseguiu enumerando a lista de serviços executados pela Prefeitura 

explicando sobre a organização que a Secretário de 

esta tendo para conseguir cumprir com o cronograma das 

Comentou sobre a limpeza realizada 

construído no bairro 

Céu Azul, serviços 

Ruas D-03 e D-04, 

também sobre a operação 

agradecendo a todos e 

José Aparecido dos Santos 

zendo que não tem 

em caráter de urgência os 

. Mencionou que vem 

itação para a execução desses serviços, e que 

antecedência pelo Executivo 

evitando assim o sofrimento da população no período de estiagem, 

ção asfáltica. Finalizou 

José Eloi Crestani 

Disse que entende as reivindicações 

dos vereadores e da população a respeito da molhagem das ruas, sendo este 

um método paliativo para amenizar o sofrimento da população. 
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Acrescentou, dizendo que

conversar com ele para ver se o municí

adquirir maquinário para 

que irá sugerir ao Prefeito 

ouvir a respeito dos problemas que

sobre um compromisso feito com ele na gestão em que devolveu rec

Prefeitura para aquisição

Apoio em Cuiabá, que até a presente data não havia sido comprado o ve

afirmando que irá cobrar do prefeito esta aquisição.

Prefeita Interina, pelo excelente trabalho prestado em sua gestão durante a 

ausência do Prefeito. Em sequência, o vereador

discurso cumprimentando a todos

anteriores, sobre a molhagem das ruas,

do município, e que as medidas de contratação de empresas para realização 

deste serviço devem ser feitas antecipadamente pela 

período da seca para realizar as licitações deste serviço.

discurso do vereador Tuti,

terrenos baldios, dizendo

rigoroso do Executivo 

Comentou também sobre visita ao 

que havia mais de 70 pessoas para serem atendidas,

demanda em grande escala se deve ao fato de que o 

atendendo o Pronto Socorro

responsabilidade do município e nã

Alta Floresta não tem condições de arcar com estas despesas,

vereadores que entrem com uma ação juntamente com ele 

Estado cobrando a solução deste problema.

Miranda Medeiros 

problemática do aterro sanitário, em 

Floresta e Carlinda estão se
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dizendo que no retorno do prefeito Asiel a administração

ele para ver se o município não consegue um recurso

para proceder com a pavimentação asfá

Prefeito uma reunião mensal com os presidentes de bairro para 

ouvir a respeito dos problemas que estes possuem. Cobrou em tribuna o prefeito 

um compromisso feito com ele na gestão em que devolveu rec

aquisição de um ônibus para o esporte e um veículo para 

que até a presente data não havia sido comprado o ve

que irá cobrar do prefeito esta aquisição. Finaliza 

pelo excelente trabalho prestado em sua gestão durante a 

Em sequência, o vereador Luiz Carlos Queiróz

iscurso cumprimentando a todos, pontuando sobre a fala dos vereadores 

sobre a molhagem das ruas, dizendo que este é um problema antigo 

e que as medidas de contratação de empresas para realização 

deste serviço devem ser feitas antecipadamente pela Prefeitura

período da seca para realizar as licitações deste serviço.

discurso do vereador Tuti, a respeito da população jogar lixos e entulhos em 

dizendo que para coibir tal ação deve haver um controle mais 

Executivo na fiscalização e aplicação de multas para os infratores

mbém sobre visita ao Posto de Saúde Santa Bárbara,

que havia mais de 70 pessoas para serem atendidas, acrescentando que

demanda em grande escala se deve ao fato de que o Hospital Regional 

o Pronto Socorro, pois de acordo com o Governo

esponsabilidade do município e não do Estado. Esclareceu que o município de 

não tem condições de arcar com estas despesas,

vereadores que entrem com uma ação juntamente com ele contra 

solução deste problema. Prosseguindo, o vereador

 iniciou cumprimentando a todos. 

problemática do aterro sanitário, em que os lixos jogados pelo município de A

Floresta e Carlinda estão sendo descartada de maneira inadequada
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iel a administração, irá 

pio não consegue um recurso para 

áltica. Afirma ainda 

uma reunião mensal com os presidentes de bairro para 

em tribuna o prefeito 

um compromisso feito com ele na gestão em que devolveu recursos a 

veículo para Casa de 

que até a presente data não havia sido comprado o veículo, 

Finaliza cumprimentando a 

pelo excelente trabalho prestado em sua gestão durante a 

Luiz Carlos Queiróz iniciou o 

sobre a fala dos vereadores 

zendo que este é um problema antigo 

e que as medidas de contratação de empresas para realização 

Prefeitura, e não esperar o 

período da seca para realizar as licitações deste serviço. Pontuou sobre o 

a respeito da população jogar lixos e entulhos em 

que para coibir tal ação deve haver um controle mais 

na fiscalização e aplicação de multas para os infratores. 

bara, onde observou 

acrescentando que a 

Hospital Regional não estar 

Governo, isto é de 

que o município de 

não tem condições de arcar com estas despesas, e pede aos 

contra o Governo do 

Prosseguindo, o vereador Charles 

 Pontuou sobre a 

que os lixos jogados pelo município de Alta 

de maneira inadequada, correndo-se 
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o risco de contaminar o lençol freático deste local,

saúde a população. Agregou a fala d

gastos com a terceirização para molhar as ruas 

aquisição de caminhões pipas

sofrendo com esta questão,

Primavera e Jardim das 

ruas dos respectivos bairros. Enaltece 

modo contraceptivo para evitar doenças respiratórias. 

Marinéia Munhoz, pelo excelente trabalho prestado durante a sua gestão c

Prefeita Interina do município

Marcos Roberto Menin

Zamir pela realização da

ciclistas pela participação em 

Comentou sobre a limpeza realizada pela 

ainda que deve ser feita com roç

questão do aterro sanitá

apresentou possíveis soluções para este problema, não havendo do 

nenhuma manifestação de interesse ou boa vontade

Pontuou sobre a vinda do Governo do 

Finaliza agradecendo a todos

Parlamentar. Na sequencia utilizou a tribuna o vereador

Pereira (Dida) cumprimentando a todos

Munhoz como prefeita Interina do municí

é fiscalizar o Executivo

continuar sua fiscalização nos processos licitatórios da Prefeitura,

sempre a transparência

Casa de Leis, parabeniza

sua gestão, esperando que continue na administração do Prefeito

retornar ao cargo. Coloca

necessário e que continuará
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o risco de contaminar o lençol freático deste local, trazendo assim problemas de 

Agregou a fala de outros vereadores dizendo que os valores 

gastos com a terceirização para molhar as ruas deveriam ser

aquisição de caminhões pipas pelo Executivo. Citou que a população esta 

sofrendo com esta questão, principalmente nos bairros Jardim 

Jardim das Oliveiras, onde já fez indicações para molhagem

respectivos bairros. Enaltece que tal ação, pode ser 

modo contraceptivo para evitar doenças respiratórias. Finaliz

Marinéia Munhoz, pelo excelente trabalho prestado durante a sua gestão c

município. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador

Marcos Roberto Menin que iniciou agradecendo a todos 

realização da festa junina através da Diretoria de Cultura e 

ciclistas pela participação em um campeonato no município de

sobre a limpeza realizada pela Prefeitura nos lotes públicos,

ser feita com roçagem e recolhimento dos detritos.

questão do aterro sanitário, falou que por diversas vezes no ano passado,

soluções para este problema, não havendo do 

uma manifestação de interesse ou boa vontade para buscar uma solução

Pontuou sobre a vinda do Governo do Estado no município no dia 01 de julho.

Finaliza agradecendo a todos, lembrando que a Câmara irá 

Na sequencia utilizou a tribuna o vereador Silvino Carlos Pires 

cumprimentando a todos, parabenizou o trabalho de Marineía 

como prefeita Interina do município. Afirmou que o papel do 

Executivo, mas sem constranger nenhum servidor. R

continuar sua fiscalização nos processos licitatórios da Prefeitura,

a transparência. Agradeceu a presença da Prefeita, que chegou a esta 

nizando pela transparência que teve com o munic

que continue na administração do Prefeito

Coloca-se á disposição para ajudar o Executivo 

e que continuará cobrando e fiscalizando as ações 
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trazendo assim problemas de 

dizendo que os valores 

deveriam ser investidos em 

ue a população esta 

Jardim das Araras, 

cações para molhagem das 

pode ser considerada um 

Finalizou parabenizando 

Marinéia Munhoz, pelo excelente trabalho prestado durante a sua gestão como 

próximo a utilizar a tribuna foi o vereador 

 e parabenizando o 

através da Diretoria de Cultura e os 

no município de Sorriso. 

nos lotes públicos, dizendo 

colhimento dos detritos. Sobre a 

que por diversas vezes no ano passado, 

soluções para este problema, não havendo do Executivo 

para buscar uma solução. 

no município no dia 01 de julho. 

 entrar em Recesso 

Silvino Carlos Pires 

o trabalho de Marineía 

que o papel do Vereador 

servidor. Repetiu que irá 

continuar sua fiscalização nos processos licitatórios da Prefeitura, priorizando 

, que chegou a esta 

a transparência que teve com o município em 

que continue na administração do Prefeito Asiel quando 

Executivo no que for 

as ações do executivo. Fez 
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mais algumas considerações, agradeceu. 

da presidência ao vice-

cumprimentando a todos

área da saúde, pois o 

atendimento, afirmando

custo, e que a saúde e 

entrará com ação contra o 

das molhagens das ruas,

setores, citando como exemplo uma emenda de 

iluminação pública. Afirmou

caminhões de lixo deve ser priorizada

agradecendo a presença da 

Retornando à Presidência, o Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário 

autorização para dispensar o intervalo regimental, o qual todos concordaram

Passando à Ordem do Dia

Lei nº 019/2018, que “

Executivo Municipal implantar 

médio produtor rural do município, e dá outras providências

vereadores Oslen Dias dos Santos (Tuti), Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), 

Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gome

Emerson Sais Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), José Elói Crestani, 

Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e Valdecir José dos Santos (Mendonça)

qual não havendo discussão, 

aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor secretário realizou 

a leitura do Projeto de Lei

recuperação de áreas degradadas e alteradas “Adote Uma

município de Alta Floresta e dá outras providências

Mequiel Zacarias Ferreira, Elisa Gomes Machado e Aparecida Scatambuli 

Sicuto, o qual foi discutido pelo Vereador
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mais algumas considerações, agradeceu. Neste momento, transferida a condução 

-presidente, o vereador Emerson Sais Machado

cumprimentando a todos, e em seguida disse que o município esta sofrendo

pois o Hospital Regional não esta realizando o pronto 

ndo que o município não tem condições de arcar com este 

saúde e a segurança é obrigação do Estado. Di

entrará com ação contra o Governo neste sentindo. Pontuou sobre a necessidade 

das molhagens das ruas, onde sugere que seja remanejado recurso de outros 

como exemplo uma emenda de dois milhões destinados

Afirmou que a aquisição de caminhõe

deve ser priorizada, utilizando assim estes recursos

agradecendo a presença da Prefeita Interina, e a presença de todos em plenário.

Retornando à Presidência, o Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário 

a dispensar o intervalo regimental, o qual todos concordaram

Ordem do Dia, foi solicitada ao Secretário a leitura do

, que “altera dispositivos da Lei nº 1.851/2010, que autoriza o 

Executivo Municipal implantar programa municipal de apoio ao pequeno e 

médio produtor rural do município, e dá outras providências

Oslen Dias dos Santos (Tuti), Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), 

Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gome

Emerson Sais Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), José Elói Crestani, 

Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e Valdecir José dos Santos (Mendonça)

iscussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor secretário realizou 

Projeto de Lei nº 024/2018, que “institui o programa de 

recuperação de áreas degradadas e alteradas “Adote Uma

município de Alta Floresta e dá outras providências”, de autoria do

Mequiel Zacarias Ferreira, Elisa Gomes Machado e Aparecida Scatambuli 

, o qual foi discutido pelo Vereador Mequiel Zacarias Ferreira
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Neste momento, transferida a condução 

Emerson Sais Machado iniciou 

em seguida disse que o município esta sofrendo na 

esta realizando o pronto 

s de arcar com este 

Disse que a Câmara 

Pontuou sobre a necessidade 

onde sugere que seja remanejado recurso de outros 

dois milhões destinados a 

de caminhões pipas e de 

estes recursos. Finaliza 

e a presença de todos em plenário. 

Retornando à Presidência, o Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário 

a dispensar o intervalo regimental, o qual todos concordaram. 

foi solicitada ao Secretário a leitura do Projeto de 

altera dispositivos da Lei nº 1.851/2010, que autoriza o 

programa municipal de apoio ao pequeno e 

médio produtor rural do município, e dá outras providências”, de autoria dos 

Oslen Dias dos Santos (Tuti), Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), 

Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado, 

Emerson Sais Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), José Elói Crestani, 

Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e Valdecir José dos Santos (Mendonça), o 

a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor secretário realizou 

institui o programa de 

recuperação de áreas degradadas e alteradas “Adote Uma Nascente” no 

”, de autoria dos Vereadores 

Mequiel Zacarias Ferreira, Elisa Gomes Machado e Aparecida Scatambuli 

Mequiel Zacarias Ferreira que 
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justificou a necessidade 

um Decreto Municipal 

nascentes, e até a presente data ainda não foram recuperadas,

sua opinião seria necessário ser 

fiscalização. O pedido de regime de urgê

Legislativo entrará em rece

deste projeto se finda no mê

aprovação do mesmo neste regime

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 

realizou a leitura do Projeto de Resolução nº 004/2018

e respectivos Parágrafos 2º e 3º, da Resolução nº 078/95 que dispõe sobre o 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Alta Floresta/MT”, de autoria dos 

vereadores Emerson Sais Machado, Oslen Dias dos Santos (Tuti), Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida), Charles Miranda Medeir

José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto 

Menin, Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), o qual foi discutido pelo Vereador

comentando que em sua opinião para caráter de lisura pública,

votação para escolha de representantes em qualquer esfera se deva realizar

da eleição Estadual e Federal,

alteração da Resolução 

Diretora do Biênio 2019/2020.

votação, a qual foi aprovada com votos contrários dos vereadores José Eloi 

Crestani, Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira.

senhor secretário realizou a leitura do 

que seja oficiado a Prefeita Municipal Interina, Senhora Marinéia da Silva 

Munhoz, para que através do órgão competente determine o envio de relatório 

completo da cedência dos servidores públicos municipais a outros órgãos/esfera, 

constando nome completo, órgão de origem, órgão/esfera que se encontra 

lotado, responsabilidade do ônus e período da cedência, entre outras 
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a necessidade deste projeto em ser transformado em 

Decreto Municipal desde 2009, onde na época foram

e até a presente data ainda não foram recuperadas,

necessário ser transformado em lei para 

O pedido de regime de urgência deste projeto,

em recesso parlamentar e que os prazos finais de andame

deste projeto se finda no mês de junho, sendo assim, então a

o do mesmo neste regime. Após a discussão, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor secretário 

Projeto de Resolução nº 004/2018, que “altera o Artigo 15 

rágrafos 2º e 3º, da Resolução nº 078/95 que dispõe sobre o 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Alta Floresta/MT”, de autoria dos 

vereadores Emerson Sais Machado, Oslen Dias dos Santos (Tuti), Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida), Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, 

José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto 

Menin, Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), o qual foi discutido pelo Vereador Emerson Sais Machado

que em sua opinião para caráter de lisura pública,

votação para escolha de representantes em qualquer esfera se deva realizar

e Federal, sendo assim em sua opinião 

Resolução do Regimento Interno da Câmara, para eleição da 

2019/2020. Após a discussão, a matéria foi colocada em 

ual foi aprovada com votos contrários dos vereadores José Eloi 

Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira.

senhor secretário realizou a leitura do Requerimento nº 046/2018

que seja oficiado a Prefeita Municipal Interina, Senhora Marinéia da Silva 

Munhoz, para que através do órgão competente determine o envio de relatório 

ncia dos servidores públicos municipais a outros órgãos/esfera, 

constando nome completo, órgão de origem, órgão/esfera que se encontra 

lotado, responsabilidade do ônus e período da cedência, entre outras 
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ser transformado em Lei, visto que é 

ram identificados 49 

e até a presente data ainda não foram recuperadas, sendo assim em 

lei para haja uma maior 

ncia deste projeto, dado que o 

sso parlamentar e que os prazos finais de andamento 

então a necessidade de 

Após a discussão, a matéria foi colocada em 

ncia, o senhor secretário 

, que “altera o Artigo 15 

rágrafos 2º e 3º, da Resolução nº 078/95 que dispõe sobre o 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Alta Floresta/MT”, de autoria dos 

vereadores Emerson Sais Machado, Oslen Dias dos Santos (Tuti), Aparecida 

os, Demilson Nunes Siqueira, 

José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto 

Menin, Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e Valdecir José dos Santos 

Emerson Sais Machado 

que em sua opinião para caráter de lisura pública, acredita que a 

votação para escolha de representantes em qualquer esfera se deva realizar antes 

sendo assim em sua opinião a necessidade da 

da Câmara, para eleição da Mesa 

Após a discussão, a matéria foi colocada em 

ual foi aprovada com votos contrários dos vereadores José Eloi 

Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. Prosseguindo, o 

Requerimento nº 046/2018, que “Requer 

que seja oficiado a Prefeita Municipal Interina, Senhora Marinéia da Silva 

Munhoz, para que através do órgão competente determine o envio de relatório 

ncia dos servidores públicos municipais a outros órgãos/esfera, 

constando nome completo, órgão de origem, órgão/esfera que se encontra 

lotado, responsabilidade do ônus e período da cedência, entre outras 
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informações que julgar necessária, para apreciação”,

Charles Miranda Medeiros, o qual

Miranda Medeiros, que

esclarecimentos e transparência, 

cedidos a outros órgãos

qual foi aprovada por unanimidade.

leitura do Requerimento nº 047/2018

em Exercício, Senhora Marinéia

competente, determine o envio a esta Casa de Leis, dos relatórios referentes aos 

recursos do FEX (Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações) recebidos 

pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta nos exercícios de 201

como, onde foram aplicados esses recursos, com documentos comprobatórios de 

suas aplicações, para apreciação”, de autoria da vereadora Elisa Gomes 

Machado, o qual foi discutido pel

iniciou explicando a neces

fiscalizar o recurso do FEX,

recurso esta sendo aplicado pelo executivo

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade

realizou a leitura da Moção nº 02

Vice-prefeita de Alta Floresta

excelente trabalho prestado enquanto Prefeita Interina Municipal

dos Vereadores José Eló

foi discutida pelos Vereadores:

Crestani, Charles Miranda Medeiros, Marcos Roberto Menin, José Aparecido 

dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de Queiroz, Mequi

Dias dos Santos (Tuti), Elisa Gomes Machado, Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), Demilson Nunes Siqueira, Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e 

Emerson Sais Machado, ao quais explanaram sobre o excelente trabalho 

realizado enquanto esteve no cargo como Prefeita Interina, citando a 

transparência nas ações, porém cobraram que faltou responder alguns ofícios e 
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informações que julgar necessária, para apreciação”, de autoria do vereador 

Charles Miranda Medeiros, o qual foi discutido pelo Vereador

que justificou o requerimento para elucidar e ter maiores 

esclarecimentos e transparência, no acompanhamento dos servidores

órgãos. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a 

qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor secretário realizou a 

Requerimento nº 047/2018, que “seja oficiado a Prefeita Municipal 

em Exercício, Senhora Marinéia Munhoz, para que através do órgão 

competente, determine o envio a esta Casa de Leis, dos relatórios referentes aos 

recursos do FEX (Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações) recebidos 

pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta nos exercícios de 201

como, onde foram aplicados esses recursos, com documentos comprobatórios de 

suas aplicações, para apreciação”, de autoria da vereadora Elisa Gomes 

l foi discutido pela Vereadora Elisa Gomes Machado

explicando a necessidade deste requerimento, para compreender e 

fiscalizar o recurso do FEX, recebido pelo município, para entender onde este 

recurso esta sendo aplicado pelo executivo. Após a discussão, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. O senhor secretário 

Moção nº 025/2018, que “CONGRATULAÇÕES com a 

prefeita de Alta Floresta-MT, MARINÉIA DA SILVA MUNHOZ, pelo 

excelente trabalho prestado enquanto Prefeita Interina Municipal

José Elói Crestani e Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), a qual 

foi discutida pelos Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), José Elói 

Crestani, Charles Miranda Medeiros, Marcos Roberto Menin, José Aparecido 

dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de Queiroz, Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen 

Dias dos Santos (Tuti), Elisa Gomes Machado, Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), Demilson Nunes Siqueira, Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e 

Emerson Sais Machado, ao quais explanaram sobre o excelente trabalho 

anto esteve no cargo como Prefeita Interina, citando a 

transparência nas ações, porém cobraram que faltou responder alguns ofícios e 
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de autoria do vereador 

foi discutido pelo Vereador Charles 

o requerimento para elucidar e ter maiores 

os servidores públicos  

Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a 

ncia, o senhor secretário realizou a 

, que “seja oficiado a Prefeita Municipal 

Munhoz, para que através do órgão 

competente, determine o envio a esta Casa de Leis, dos relatórios referentes aos 

recursos do FEX (Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações) recebidos 

pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta nos exercícios de 2017 e 2018, bem 

como, onde foram aplicados esses recursos, com documentos comprobatórios de 

suas aplicações, para apreciação”, de autoria da vereadora Elisa Gomes 

Elisa Gomes Machado que 

para compreender e 

para entender onde este 

Após a discussão, a matéria foi 

O senhor secretário 

CONGRATULAÇÕES com a 

MT, MARINÉIA DA SILVA MUNHOZ, pelo 

excelente trabalho prestado enquanto Prefeita Interina Municipal”, de autoria 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), a qual 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), José Elói 

Crestani, Charles Miranda Medeiros, Marcos Roberto Menin, José Aparecido 

el Zacarias Ferreira, Oslen 

Dias dos Santos (Tuti), Elisa Gomes Machado, Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), Demilson Nunes Siqueira, Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e 

Emerson Sais Machado, ao quais explanaram sobre o excelente trabalho 

anto esteve no cargo como Prefeita Interina, citando a 

transparência nas ações, porém cobraram que faltou responder alguns ofícios e 
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requerimentos. Após as

aprovada por unanimidade. 

senhores vereadores para uma Sessão Extraordinária para esta quarta

27-06 às 09h00min, com a finalidade de deliberação do Projeto de Lei nº 

1953/2018. Neste momento 

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 doze horas e 

 

 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521

_ site: 

s discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência o senhor presidente 

senhores vereadores para uma Sessão Extraordinária para esta quarta

06 às 09h00min, com a finalidade de deliberação do Projeto de Lei nº 

momento o Senhor Presidente comunicou os Senhores 

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 

horas e vinte e cinco minutos. 
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, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

enhor presidente convocou os 

senhores vereadores para uma Sessão Extraordinária para esta quarta-feira, dia 

06 às 09h00min, com a finalidade de deliberação do Projeto de Lei nº 

omunicou os Senhores 

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 


