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Ata da décima sexta Sessão Extraordinária, da primeira Sessão Legislativa, 

da nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos três dias do 

mês de julho do ano de dois mil e dezessete, com início às nove horas e 

vinte e três minutos, sob a Presidência e presença do Excelentíssimo 

Vereador Emerson Sais Machado, bem como, a presença dos Senhores 

Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), 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 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, foram 

colocadas em discussão e votação as Atas das Sessões anteriores, as quais 

foram aprovadas por unanimidade. Passando à Ordem do Dia, foi colocado 

em deliberação o Projeto de Lei nº 1.913/2017, de autoria do Executivo 

Municipal, que em súmula: “Dispõe sobre a autorização do Poder Executivo 

em proceder a dispensa parcial dos encargos devidos relativos à multa de 

mora, aos juros de mora, e, quando for o caso, à multa de infração dos 

créditos da Fazenda Pública Municipal, e dá outras providências”, o qual, 

colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi 

colocado em deliberação o Projeto de Lei nº 1.916/2017, de autoria do 

Executivo Municipal, que em súmula: “Dispõe sobre incentivo fiscal para 

realização de projetos esportivos no município de Alta Floresta, e dá outras 

providências”, o qual foi discutido pelos Vereadores: Demilson Nunes 

Siqueira, o qual cumprimentou a todos, e salientou que o Projeto é aquele 

que incentiva os atletas, onde a Prefeitura repassa uma porcentagem do que 

recolhe através do ISSQN, para os mesmos competirem e representarem o 

município, tanto aqui na cidade, como em outros municípios. Afirmou que, 
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desde o começo do ano, está cobrando este projeto, ressaltando ser uma 

parcela pequena, mas, que irá contribuir muito com os atletas do município. 

Elisa Gomes Machado, a qual cumprimentou a todos, e fez agradecimentos 

ao Prefeito Asiel, pelo empenho em realizar este Projeto, salientando que 

esteve, nas últimas semanas, ajudando a formatar o Projeto, dentro da Lei do 

Marco Regulatório, enfatizando que, será repassada uma parcela grande, 

porque, a Prefeitura estará disponibilizando, a partir do ano que vem, um 

valor de no mínimo 3% (três por cento), e o máximo de 5% (cinco por 

cento), para o incentivo ao esporte do município, acentuando que o 

município tem uma média, por ano, de sete milhões de reais recolhidos de 

ISSQN, significando que o Executivo vai renunciar um valor de, no mínimo, 

3% (três por cento), ou seja, aproximadamente, duzentos e dez mil reais, 

para serem investidos na área esportiva, expondo que será aberto um edital 

durante trinta dias e, os atletas ou a agremiação esportiva, apresentará seus 

projetos, e o Secretário de Finanças mais o Secretário de Esporte, estarão 

analisando os projetos e irão aprovar. Finalizando disse que, esse projeto é 

um incentivo excelente, e que a partir do ano que vem, os atletas e as 

agremiações terão o incentivo, e não precisarão sair pedindo, como é feito 

atualmente, acentuando que a próxima etapa é trabalhar a Lei do incentivo à 

cultura, adequando-a, também, dentro do plano do Marco Regulatório. 

Oslen Dias dos Santos (Tuti), o qual acentuou que o projeto é de suma 

importância, principalmente, porque incentiva o esporte, enfatizando que o 

projeto teve uma participação importante da Câmara, pois, foi feito pela 

Secretaria Parlamentar, pelo funcionário Tito e sua equipe e, somente 

corrigido pela Prefeitura, em parceria com a Doutora Ângela e a Doutora 

Naiara. Finalizando afirmou que gostaria de deixar claro que o projeto foi 

montado aqui na Câmara pelo Tito e sua equipe, deixando os parabéns à 

Secretaria Parlamentar, afirmando ser peça fundamental nesse projeto. 

Senhor Presidente, o qual disse que, toda a Câmara se empenhou neste 

projeto, destacando e parabenizando o Vereador Demilson que, realmente, 
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se empenhou indo atrás desse projeto. Após discussões a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por todos. Na sequência, o Senhor 

Presidente comunicou os Senhores Vereadores que a Ata desta Sessão seria 

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 nove horas e trinta 

minutos.  
 
  


