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Ata da décima primeira Sessão Ordinária, da primeira Sessão Legislativa, da 

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia dois de maio de 

dois mil e dezessete, com início às nove horas e 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 Queiróz, 

Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen Dias dos Santos 

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

(Mendonça). De princípio o Senhor Presidente cumprimentou à 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 unanimidade. Na 

sequência o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes correspondências 

recebidas: Convite da Prefeitura de Nova Canaã do Norte/MT, convidando para 

participar do 31º Aniversário de Emancipação Político Administrativo daquela 

cidade; Convite do Conselho Municipal de Saúde, convidando para participar da 

“I Conferência Regional de Saúde da Mulher”, a ser realizada no dia três de 

maio, das sete horas às dezessete horas, e Convite do TCE-MT, convidando para 

participar do Programa Democracia Ativa, a ser realizada na cidade de Alta 

Floresta, no dia dez de maio, às sete horas e trinta minutos, no Hotel Floresta 

Amazônica.  Após, o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em 

apresentação: Indicação nº 090/2017, de autoria da Vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto; Indicações nºs. 091, 093 e 096/2017, todas de autoria do 

Vereador Emerson Sais Machado; Indicação nº 092/2017, de autoria do 

Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), e Indicações nºs. 094 e 095/2017, ambas 

de autoria do Vereador Demilson Nunes Siqueira. O Senhor Presidente 

informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme 

disposição regimental. Passando ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente 
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comunicou aos Senhores Vereadores que o tempo destinado a cada um será de 

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

Vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), o qual cumprimentou a todos e 

de princípio destacou o papel importante da imprensa na Câmara, disse que, 

quando começou sua legislatura acreditava que, muitas vezes discursava apenas 

para cinco ou seis pessoas, dizendo estar enganado, porque, no meio dessas 

pessoas, estava o profissional da imprensa, que não mede esforços para levar as 

informações às casas das pessoas do município, fazendo divulgação do trabalho 

que o Vereador realiza, por esse motivo, parabenizou a imprensa e declarou seu 

respeito e admiração à esta profissão. Fez também, seus agradecimentos ao 

Secretário de Obras, Senhor Elói, e ao Prefeito, por terem atendido uma 

indicação feita por ele (Vereador), com relação a ponte do bairro Boa Nova, 

informando que encontrou o Prefeito em um evento, e o mesmo lhe prometeu 

que, assim que terminar  a obra da Avenida do Aeroporto, começará a construir 

a ponte do bairro Boa Nova, e logo que finalizar, também esta obra, está em seus 

objetivos construir a ponte do bairro Cidade Bela. Deixou seus votos de 

felicitações ao Vereador Mequiel pela sua formatura em Jornalismo na última 

semana. Finalizando destacou o trabalho realizado pela polícia militar em nosso 

município, que tem trabalhado, incondicionalmente, pela segurança de nossa 

sociedade. Após fez uso da palavra a Vereadora Aparecida Scatambuli 

Sicuto, a qual cumprimentou aos presentes e de início parabenizou os 

funcionários da Câmara pelo Dia do Trabalhador, agradecendo aos mesmos 

pelos trabalhos que vem fazendo. Parabenizou também, o Prefeito Municipal, 

que, através da Secretaria de Indústria e Comércio, realizou o evento da 

Caminhada da Natureza, onde teve a participação de quase 2.500 (duas mil e 

quinhentas) pessoas, com um almoço beneficente ao CEEDA. Informou à todos 

sobre a participação de uma reunião na cidade de Sinop, juntamente com o 

Vereador Menin, disse que eles foram convocados para discutirem sobre o 

problemático assunto da saúde no Estado, em um todo, frisou que esteve 

presente nessa reunião o Governador, Vice-governador, Deputado Federal 
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Nilson Leitão, Deputado Estadual Dilmar Dalbosco e o Deputado Federal 

Victório Galli, onde foi colocado que, a saúde está caótica, ficando definido que 

todo dinheiro que vier para Mato Grosso será investido na saúde, disse que o 

Governador tem vontade de fazer mas, falta dinheiro, porém, o mesmo afirmou 

que, dará prioridade à saúde  de todo o estado, salientou que a reunião foi muito 

produtiva, com a presença de vários prefeitos do Nortão, e que o Prefeito de Alta 

Floresta não pode ir, mas, foi representado pela Vice-prefeita, Senhora Marinéia, 

e também, pelo Doutor Sérgio, que não mediu palavras para falar dos problemas 

de nossa cidade, destacou, ainda que, nessa reunião houve muitas denúncias 

contra as OS, chegando ao consenso que está havendo um monopólio desse 

serviço, indo o dinheiro para o ralo, diárias de UTIS que antes eram seiscentos e 

oitenta reais, hoje estão cobrando do Governo um mil e seiscentos reais. 

Informou que foram destacados nomes de pessoas envolvidas nesses serviços, 

desta forma, disse que espera que, a situação da saúde melhore em dois ou três 

meses, mas, reforçou que, segundo o Governador, ficou definido que, todo 

dinheiro será para resolver os problemas da saúde. Na sequência usou da 

Tribuna o Vereador Charles Miranda Medeiros, o qual cumprimentou aos 

presentes e de princípio destacou a presença da Professora Leda e suas 

companheiras do Projeto Futuro, uma parceria da Igreja Batista com a 

Prefeitura, que estão trabalhando com crianças, proporcionando à elas, ficarem 

em dois períodos na escola, salientando que, quando se tira a criança da 

ociosidade, lhe proporciona cultura e qualidade de vida, mostrando bons 

caminhos para as mesmas, e, com certeza, trabalhando para futuro do município, 

deixou, então, suas felicitações à igreja batista pelo trabalho e dedicação. 

Parabenizou também, a Secretaria de Indústria e Comércio pela Caminhada da 

Natureza, salientando que, a população do município está carente de lazer, 

precisando de áreas de conforto nos bairros e comunidades, afirmando que, as 

pessoas estão ociosas sem ter o que fazer, que o município precisa de mais 

eventos, e que a prefeitura tem que montar projetos contínuos com 

acompanhamento de profissionais, principalmente, nas academias da terceira 
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idade, para assim, não ocorrer problemas com as pessoas que as utilizam. Fez 

um apelo às Secretarias de Administração e Saúde, em ter um determinar 

profissional qualificado nas academias, com horários, para assim, as pessoas 

serem acompanhadas. Parabenizou a Vereadora Cida e o Vereador Marcos 

Menin pela participação na reunião, representando o Legislativo, destacando ser 

bom ter um representante para mostrar como se encontra a situação de Alta 

Floresta, e essa é uma atribuição do Vereador. Expôs a questão das drogas e a 

violência no município, as quais andam juntas, jovens comprando bebidas, 

bebendo e causando problemas para a sociedade. Solicitou o apoio de todos às 

polícias civil e militar, pedindo que todos denunciem, pois, é uma obrigação 

social de cada cidadão. Finalizando parabenizou o Vereador Mequiel e o 

Vereador Tuti pelo Projeto Artista de Rua, afirmando que, isso irá trazer 

movimento ao município, desde que seja organizado. Após fez uso da Tribuna o 

Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual cumprimentou aos 

presentes e de princípio informou à todos que, conseguiu levar mais uma pessoa 

viciada para um centro de recuperação na cidade de Guarantã, destacando 

também, os professores do Projeto Futuro, que estão cuidando das crianças, 

ocupando suas mentes, falando de Deus, expondo que, em sua opinião, após as 

crianças terem essas atividades, estarão respeitando o cidadão e o próximo, 

crescendo como uma pessoa respeitosa. Salientou que, esse projeto precisa ser 

levado para outros bairros, para outras crianças, dando oportunidades à elas para 

crescerem como cidadãos respeitosos. Evidenciou a união que está acontecendo 

entre a Vice-prefeita e o Prefeito, enfatizando que a Vice, Senhora Néia, está 

sempre viajando, buscando recursos e conhecimentos para o município, e que, 

não existe ciúme entre os mesmos, estando realizando um trabalho em união, 

dizendo que, acredita que Alta Floresta terá quatro anos melhores dos que os que 

já passaram, e que a sociedade será beneficiada, pois, afirma que, foi por isso 

que a mesma os elegeram. Parabenizou o Vereador Cidão pelo compromisso e a 

cobrança ao Executivo, ressaltando que o Vereador é um grande lutador, e, 

agora, como Vereador, pode cobrar, e que, após ser concluídas as pontes do 
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bairro Boa Nova todos serão beneficiados. Destacou que o Executivo e o 

Secretário de Obras, vem fazendo grande coisas, e vão acontecer muito mais 

coisas. Disse acreditar que, a ponte do bairro Cidade Bela também vai sair, e 

depois, será a ponte da Avenida Mato Grosso. Falou também, da rotatória que 

será feita na creche, deixando registrado que vai ser feito e vai ficar bonito, e irá 

dar segurança ao município. Finalizando, solicitou ao Presidente que, no 

aniversário da cidade, quando é feito um trabalho de limpeza, que também seja 

feita uma limpeza no bairro Cidade Alta, deixando, assim, toda a cidade bonita. 

Na sequência usou da Tribuna o Vereador José Elói Crestani, o qual 

cumprimentou aos presentes e de princípio parabenizou aos servidores pelo Dia 

do Trabalhador, destacando a funcionária Rose, dizendo que ela é um exemplo 

de funcionária na Câmara. Agradeceu a todos os Vereadores que participaram da 

reunião com o Secretário de Saúde e, também, com o Secretário Adjunto de 

Saúde, Doutor Ari, destacando que, a reunião foi muito boa, foram feitos vários 

esclarecimentos, tirando dúvidas de vários Vereadores, frisando que, essa 

reunião aconteceu a pedido dos Vereadores, e que, também, há um pedido dos 

Vereadores para marcar uma reunião com o Executivo, esclarecendo que, 

conversou com o Prefeito, e o mesmo garantiu que vai marcar uma data para 

esta reunião com os Vereadores. Salientou que, na parte da manhã, também 

esteve conversando com a primeira dama sobre o pagamento do convênio do Lar 

dos Idosos e a mesma lhe garantiu que hoje irá sair o recurso. Comentou sobre a 

questão da Avenida do Aeroporto, que é polêmica, com bastante cobranças, 

mas, informou que, o motivo da não conclusão da obra é por estar muito 

molhado, porém, o Secretário o garantiu que, até o final de semana, se não 

chover, estará pronto. Falou também que esteve na Festa do Trabalhador, na 

Comunidade São José Operário, e conversou com o Presidente da Associação se 

colocando a disposição daquela comunidade. Finalizando parabenizou a 

Vereadora Elisa pela Moção de Repúdio à Reforma da Previdência. Em seguida 

usou da palavra o Vereador Demilson Nunes Siqueira, o qual cumprimentou a 

todos e inicialmente parabenizou o Vereador Mendonça pela atitude com os 
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dependentes químicos. Parabenizou, também, a funcionária Rose pela 

organização da confraternização dos funcionários da Câmara, na última sexta-

feira. Ressaltou, também, a organização da Caminhada da Natureza, acontecida 

no dia 1º de maio, manifestando acreditar ser de suma importância este evento 

para o município. Destacou, ainda, a Equipe “Pedala na Alta”, pelo Circuito Tur, 

onde estiveram percorrendo sessenta quilômetros de pontos turísticos, tendo a 

presença de várias pessoas de outros municípios. Parabenizou, também, a equipe 

do SESC pelo término do campeonato realizado. Congratulou com o Vereador 

Mequiel e seu Assessor, pela formatura dos mesmos. Fez comentários sobre as 

indicações de sua autoria, dizendo que já tinha visto com o Secretário de 

Trânsito, que realizasse a implantação de uma ciclovia, sinalizando a partir das 

dezenove horas, para assim, os ciclistas poderem andar evitando acidentes, disse 

que, pediu também, ao Secretário, uma pista de caminhada na Avenida do 

Aeroporto, ressaltando que, segundo informações, já vão iniciar a obra, fazendo 

a passarela para as pessoas poderem fazer suas caminhadas, evitando, assim, 

acidentes. Finalizando, agradeceu a presença e parabenizou os atletas que serão 

homenageados por ele, através de uma Moção de Congratulação, pela 

participação e conquistas no 1° Estadual Olímpico de Muay Thai, ocorrido no 

dia vinte e dois de abril do corrente, no Município de Rondonópolis-MT, 

elevando, assim, o nome de Alta Floresta. Após fez uso da Tribuna o Vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira, o qual cumprimentou à todos e de início fez uma 

pequena correção sobre a Moção que foi entregue por ele na semana que passou, 

salientando que, no momento acreditou e anunciou que não tinha ninguém 

representando a Escola Furlani, porque não havia sido comunicado que o Senhor 

Lindomar estava representando a mesma, deixando suas desculpas à todo, em 

especial, ao Senhor Lindomar. Endossou as palavras de outros Vereadores sobre 

a Caminhada da Natureza, que já é um evento clássico do município, sendo um 

marco importante, enfatizou que participou da caminhada, mas, acredita que 

precisa melhorar a participação de todos, expondo que realizou a sua trajetória 

pela bairro Boa Nova, e a perspectiva de limpeza não tem, os munícipes jogam o 
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lixo na beira das estradas e o aspecto que viu é lamentável, muito lixo, e até 

mesmo borrachas sendo queimadas na beira da estrada, questionando se é uma 

caminhada da natureza, como pode haver tanto lixo, comentando que, nos três 

pontos que parou, carregou nos bolsos, lixos das próprias pessoas que estavam 

na caminhada, destaca ser importante a caminhada, mas é necessário alguns 

cuidados, como, conscientização e sensibilização das pessoas, não adiantando 

fazer uma caminhada da natureza e, quem participa, caminha jogando lixos, 

sacaneando a natureza, nesse sentido lembra que Alta Floresta é considerada 

uma cidade de pontos turísticos, lembrando, também, do Plano Municipal de 

Saneamento Básico, que está em andamento, onde teve uma audiência em 

discussão do mesmo, e, enquanto vereador, frisa que devem ter cuidados com a 

limpeza da cidade, porque, acredita ser extremamente importante uma cidade 

limpa, indispensável para a qualidade de vida de todos. Finalizando agradeceu a 

todos que participaram do movimento da greve, destacando que teve um nível 

de participação extremamente importante, com a participação de várias 

entidades, lembrou, também que, os correios estão em greve, e é solidário com o 

mesmo. Parabenizou os membros da Academia Nocaute pela Moção de 

Congratulações. Em seguida fez uso da palavra a Vereadora Elisa Gomes 

Machado, a qual cumprimentou aos presentes e de início destacando a presença 

dos responsáveis pelo Projeto Futuro, falando da importância do projeto para 

cuidar de nossas crianças e adolescentes. Parabenizou todos os jornalistas 

formados na última semana, em nome do colega Vereador Mequiel. Parabenizou 

também, os organizadores da caminhada da natureza, que já faz parte do 

calendário do município, oficializado por Lei. Parabenizou a Vereadora Cida e o 

Vereador Marcos Menin, pelo empenho de estar falando com o Governador, 

expondo que, por várias vezes, esteve no Gabinete do Governador, mas, acredita 

que, se faz necessário sempre estar presente, fazendo, assim, um reforço das 

cobranças em prol da saúde, e de todas as coisas em prol do nosso município, se 

colocando a disposição se precisar. Enfatizou a reunião que aconteceu com o 

Secretário de Saúde, onde foram feitas várias cobranças, dizendo que, tudo o 
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que é emergência e urgência em nosso município, tem inúmeras dificuldades, 

esbarrando na questão do dinheiro, e que é preciso prezar, priorizando o 

orçamento, ressaltando que há setores públicos com muita gente trabalhando 

num espaço onde poderia ser menos pessoas, sobrando recursos, assim, para 

cuidar dos pacientes. Lembrou que, no dia de amanhã, acontecerá, aqui na 

Câmara, uma Conferência da Saúde da Mulher, sendo que, todos os dias, 

gestantes vem à Câmara procurar os Vereadores, porque, não conseguem 

exames, então, nessa audiência, estará discutindo essa problemática, colocando 

estas prioridades no papel, fazendo com que, essas prioridades, se tornem 

Projetos de Lei, porém, é preciso que os gestores das pastas, tanto do estado, 

quanto do município, tenham “olhos” para a saúde, e não se pode somente 

reclamar das dificuldades, mas sim, precisa se achar caminhos. Agradeceu, 

novamente, o Secretário de Saúde que atendeu seu pedido, levando 

reivindicações, destacando a questão da fisioterapia e dos funcionários 

excelentes que, fazem além dos seus alcances para atender a população. Expôs, 

também que, está preocupada com a questão das endemias, pois, foram 

demitidos alguns agentes para cortes de despesas, mas, disse que está no final 

das chuvas e já está vendo a problemática das doenças, como, dengue, zica e 

chikungunya, e não estamos livres disso. Finalizando, deixou sua indignação 

para com o Líder do Executivo, Vereador Elói, pois, não consegue marcar 

reunião com o Executivo, para ver como está a situação da terceira idade, 

porque, já está quase no meio do ano e não tem resposta, ninguém sabe porque 

não voltaram às atividades. Em seguida usou da Tribuna o Vereador Luiz 

Carlos de Queiróz, o qual cumprimentou a todos os presentes e inicialmente 

solicitou do Presidente um minuto de silêncio pela morte da amiga Amanda 

Rodrigues, que morreu por negligência das autoridades da Suíça. Ressaltou o 

descaso do Governador com a saúde do estado, em especial, com o município de 

Alta Floresta. Salientou que teve a infelicidade de atender uma pessoa que lhe 

informou que está faltando, até mesmo, alimentos no Hospital Regional para os 

pacientes, falou que acredita, porque, há dias atrás havia folhas de pagamento 
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atrasadas, pessoas esperando cirurgias e exames, telefone cortado, entre outras. 

Parabenizou a Vereadora Cida e o Vereador Marcos Menin por estarem 

acompanhando e cobrando. Disse que estará fazendo uma visita ao hospital e, 

vai conversar com o Diretor José Marcos, para confirmar a informação recebida, 

para, assim, não ser injusto em suas palavras, falou que espera que o Governador 

resolva a questão, e não faça políticas. Lembrou, novamente, a questão sobre a 

programação dos trabalhos a ser realizado pela Secretaria de Infraestrutura, pois, 

várias pessoas estão pedindo que arrumem suas ruas, e se tiver uma 

programação, com certeza os Vereadores terão condições de ajudar mais o 

Secretario de Obras. Sobre a questão da Avenida do Aeroporto disse que a 

situação está insustentável, é preciso liberar os carros, para, assim, fazer a 

compactação. Finalizando, salientou que quer voltar nas próximas Sessões à 

Tribuna e agradecer o Governador Pedro Taques por ter atendido e resolvido a 

questão da saúde em nosso município. Na sequência usou da Tribuna o 

Vereador Marcos Roberto Menin, o qual cumprimentou aos presentes e 

iniciou parabenizando a todos pelo Dia do Trabalhador. Também parabenizou o 

Vereador Mequiel pela sua formatura. Destacou a Academia Nocaute que 

conquistou alguns prêmios, dizendo que Alta Floresta tem que valorizar estes 

atletas, porque, eles levam o nome do município e o representa muito bem. 

Enfatizou as palavras do Vereador Charles sobre o evento da Caminhada da 

Natureza, concordando com o mesmo sobre a questão de não termos lazer em 

nosso município. Disse, informando a todos que, é o quarto evento que participa 

fora da cidade junto com a Vereadora Cida, defendendo o Poder Legislativo, 

informando que, a última reunião que participaram, foi muito válida, dizendo 

que foram à reunião sendo convidados pelo Deputado Nilson Leitão, e disse que 

o Deputado pediu que todos cobrassem o Governador, falando da realidade de 

cada município, e, quando a comitiva do Governador chegou, todos os Prefeitos 

cobraram muito, e o Governo ouvia as reclamações de cada um, e depois se 

pronunciou, disse à todos que acredita que os problemas serão resolvidos, pois, 

viu boa vontade por parte do Governador, e que o mesmo estará verificando 
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algumas verbas que são para outros fins, para destinar a verba à saúde. Salientou 

também que, esteve semana passada com o pessoal da ADETEC e o Prefeito 

Municipal falando a respeito do lixão, e foi feito uma visita nos dois lixões do 

município, e disse que hoje pela manhã, recebeu a visita de um técnico para ver 

como resolver estes problemas, e, podendo até fazer um consórcio, juntamente, 

com as cidades de Carlinda e Paranaíta, economizando, assim, 35% (trinta e 

cinco por cento) para o município de Alta Floresta. Finalizando pediu ao 

Presidente que marque uma reunião com o Prefeito, para, assim, haver uma 

parceria amiga entre a Câmara e a Prefeitura, para poderem ter êxito nos 

trabalhos. Nesse momento o Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais 

Machado, passou a Presidência ao seu Vice para fazer uso da Tribuna. De 

princípio agradeceu à imprensa, num todo, por estar divulgando os trabalhos da 

Câmara. Parabenizou o Vereador Mequiel pela formatura e, também, pelo 

discurso realizado, destacando que a cidade está com muito lixo na beira das 

estradas, sendo uma vergonha, e os políticos são cobrados, mas, a sociedade tem 

que ajudar e fazer sua parte, cooperar. Agradeceu ao funcionário “Circinho” em 

arrumar a iluminação da Pista do Cabeça. Salientou que, fez uma indicação para 

poder criar um Distrito na Pista do Cabeça, porque, a Pista fica há oitenta 

quilômetros da cidade, e que, às vezes, fica mais caro o translado do que o 

serviço, e seria interessante fazer um distrito para deixar os maquinários lá, não 

precisando trazer e levar, dizendo que, se fosse Prefeito, colocaria uma patrulha 

em cada setor, economizando, assim, tempo, custo e serviços. Disse ser um 

defensor do Prefeito Asiel, mas, falou que tem que haver uma cobrança ao 

mesmo, porque a folha está muito alta, tem funcionário demais na Prefeitura, 

funcionários que não fazem nada, e tem que haver um enxugamento na folha 

salarial para sobrar dinheiro para obras, disse que tem que fazer uma reforma 

com consciência, tem que se pensar na gestão pública, afirmou ainda que, 

quando chega na Prefeitura há várias pessoas nos corredores fazendo 

“fofoquinhas”, sem serviços, e, segundo o Vereador, quando a pessoa tem 

serviço, não sobra tempo para “picuinhas”, dizendo que na Câmara não existe 
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isso, porque, todos estão ocupados. Lembrou que, na semana passada, falou na 

Tribuna que o Prefeito deveria deixar a Secretaria de Agricultura como uma 

Secretaria, e não ser adjunta. Parabenizou a Secretária Elza, frisado que, por 

causa de seu comentário, foram levar fofoquinhas à ela, dizendo que o mesmo 

está contra ela. Finalizando, falou sobre a questão da ponte do Rio Paranaíta, 

que foi duas vezes à Cuiabá e não conseguiu nada com o Governador, então, se 

reuniu com o pessoal e estão tirando madeira, e conseguiram, também, o 

combustível, e a Prefeitura fará a ponte. 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, foi colocada 

em deliberação a Redação Final do Projeto de Lei nº 003/2017, de autoria dos 

Vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira e Oslen Dias dos Santos (Tuti), que em 

súmula: “Dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos logradouros 

públicos do município de Alta Floresta, e dá outras providências”, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência foi colocado em deliberação o Projeto 

de Lei nº 1.890/2017, de autoria do Executivo Municipal, que em súmula: 

“Altera dispositivos da Lei 665/1996, e dá outras providências”, o qual foi 

discutido pela Vereadora Elisa Gomes Machado, a qual salientou que, na 

verdade, não é uma discussão do Projeto, mas, uma correção no mesmo, 

informando que este Projeto é um desmembramento da área da Igreja Padre 

Júlio Maria, onde a área era maior, e o espaço que a igreja utiliza é menor, 

então, estará regularizando, estando tudo correto, porém, tiveram muita pressa 

em fazer o projeto, e na justificativa do mesmo o número do Projeto está 

incompleto, solicitando que conste em Ata a correção do número da 

justificativa, pois, continua com erro, pedido que conserte. Após discussões a 

matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por todos. A seguir foi 

colocado em deliberação o Ofício nº 038/2017/GP, de 24 de Abril de 2017, de 

autoria do Conselho Municipal de Saúde de Alta Floresta/Coordenação da 

Comissão da “I Conferência Regional da Saúde da Mulher”, que: “REQUER a 

utilização do Plenário no dia 03 de maio do corrente, das 7:00 às 11:00 horas e 
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das 13:00 às 17:00 horas, com a finalidade de realização da I Conferência 

Regional de Saúde da Mulher, com o tema “Saúde da Mulher: Desafios para 

Integralidade com Equidade”, o qual foi aprovado por unanimidade. Na 

sequência foi colocada em deliberação a Moção nº. 015/2017, de 

“CONGRATULAÇÕES com a Equipe da Academia Nocaute, pela participação 

e conquistas no 1° Estadual Olímpico de Muay Thai, ocorrido no dia 22 de abril 

do corrente, no Município de Rondonópolis-MT”, de autoria do Vereador 

Demilson Nunes Siqueira, a qual foi discutida pelos Vereadores: Demilson 

Nunes Siqueira, Senhor Presidente, Elisa Gomes Machado, Valdecir José 

dos Santos (Mendonça), Charles Miranda Medeiros, Oslen Dias dos Santos 

(Tuti) e Marcos Roberto Menin, os quais parabenizaram os atletas de artes 

marciais, que tiveram na cidade de Rondonópolis, representando nosso 

município, fazendo um pedido ao Líder do Prefeito, Vereador Elói, para falar 

com o Executivo sobre a agilização do projeto de incentivo aos esportes do 

município, afirmando que, o Projeto já foi feito e se encontra na Prefeitura, 

dependendo, apenas, do Jurídico para mandar à Câmara e ser aprovado, dando, 

assim, mais valorização aos atletas. Após discussões, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir foi colocada em 

deliberação a Moção nº. 016/2017, de “REPÚDIO à Proposta de Emenda 

Constitucional – PEC 287/2016, em tramitação no Congresso Nacional, 

conhecida como “Reforma da Previdência”, de autoria da Vereadora Elisa 

Gomes Machado, a qual foi discutida pela sua autora, Vereadora Elisa Gomes 

Machado, a qual declarou que fez esta Moção, porque, ontem, Dia do 

Trabalhador, esteve fazendo uma reflexão, e, tem acompanhado todos os 

discursos da previdência, e, sobre pretexto de sustentabilidade da previdência, o 

Governo está retirando direitos dos trabalhadores, conquistado ao longo do 

tempo, e, se fizer as contas, a pessoa para poder se aposentar, deverá ser 

registrada as dezesseis anos, afirmando que, há outras formas de cobrir estes 

déficits da previdência, como, tantas sonegações, corrupções, que deveriam ser 

buscadas ao longo do período, para não tirar direitos dos trabalhadores. Com 
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relação a não ser mais obrigado pagar os sindicatos, disse ser de suma 

importância manter os sindicatos, para, assim, haver uma representação das 

categorias, porque, conquistar direito não é fácil, mas, retirar os direitos para 

consertar um déficit, é mais fácil. Disse que, fica aqui o seu repúdio à essa PEC, 

e que todos os Deputados, Senadores e o Presidente da República, estarão 

recebendo esta Moção de Repúdio. Após discussões, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por todos. Neste momento a Vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto, solicitou que seja colocado sob deliberação do Plenário 

pedido de dispensa de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.890/2017, sendo que 

tal pedido foi acatado por todos. Neste momento o Senhor Presidente convocou 

os Senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária, em até uma hora, com 

o fim de deliberação dos Projetos de Lei nºs. 1.899 e 1.903/2017, do Poder 

Executivo Municipal, em Regime de Urgência Especial. Após, o Senhor 

Presidente 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 dez horas e cinquenta e seis 

minutos.   


