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Ata da vigésima oitava Sessão Ordinária, da primeira Sessão Legislativa, da 

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia vinte e seis de 

setembro de dois mil e dezessete, com início às nove horas e vinte e cinco 

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 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 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, 26ª e 27ª ordinárias e 20ª e 21ª extraordinárias, as quais foram 

aprovadas por unanimidade. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das 

seguintes correspondências recebidas: Convite acerca da semana do idoso bem 

como programação dos eventos relativos, enviado pelo Grupo da Felicidade; 

Comunicado do Ministério da Educação informando liberação de recursos 

financeiros destinados a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, à Prefeitura Municipal de Alta Floresta; e 

ofícios 130, 131 e 132/2017 da Prefeitura Municipal de Alta Floresta (Contador 

Municipal) encaminhando os balancetes referentes aos meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2017, para apreciação. Após, o Senhor Secretário fez a 

leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicação nº 166/2017 ao 

Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário de Infraestrutura e à Chefia de 

Trânsito, Transporte e Segurança, a necessidade de construção de uma faixa 

elevada para travessia de pedestres na Avenida Bom Pastor, em frente ao Super 

Maringá e Igreja Católica Bom Pastor, dos vereadores Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida Pires) e Mequiel Zacarias Ferreira; Indicação 167/2017 ao 
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Presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, indicando à Câmara 

Municipal a necessidade de realização de concurso público para suprir os cargos 

conforme ação recomendatória do Ministério Público, subscrita pelos vereadores 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires), Elisa Gomes Machado e Mequiel 

Zacarias Ferreira; e Projeto de Lei nº 1.929/2017, de autoria do Poder Executivo 

Municipal, que em súmula autoriza a doação de área ao Estado de Mato Grosso, 

e dá outras providências. Concluída a leitura, o Senhor Presidente informou que 

as matérias ora apresentadas seriam encaminhadas conforme disposição 

regimental. Neste momento, foi colocada a tribuna a disposição da presidente 

do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Sra. Maria 

Lícia Andrade Souza Feronato, que iniciou agradecendo a todos e aos 

vereadores pela oportunidade e por cederem o plenário, iniciou a fala 

informando que é do conselho da pessoa com deficiência e que essa semana está 

sendo comemorado a semana do deficiente, o conselho atua na defesa dos 

deficientes, o objetivo do conselho e inserir a pessoa na sociedade como um 

todo, fazendo com que os enxerguem como uma pessoa comum, disse ainda que 

na antiguidade as pessoa com deficiência eram consideradas sub humanas e com 

o cristianismo passaram a serem consideradas humana, explanou pelo tema no 

contexto histórico em geral, leu o texto que a filha fizeste acerca do tema 

deficiência, disse ainda que deficiente é o nível de desemprego, o nível da 

população carcerária, a política que não defende o povo, a taxa de mortalidade, 

disse ainda que estamos deficiente de amor, no texto escrito por Luiza Feronato, 

sua filha, disse ainda que em janeiro de 2016 o país passou a ter um outro olhar 

para a pessoa com deficiência, graças a criação do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, pontuou que há um desafio de tornar realidade a nova lei, disse que 

deve se criar uma punição mais firme sob os casos de discriminação, também foi 

aberto ao processo de tomadas de decisões, inclusão escolar onde assegurou o 

processo de inclusão em todas as modalidades de ensino, proibindo escolas de 

cobrarem valores diferenciados, afirmou que na qualidade de presidente, 

recebeu desabafos de mães onde relatam que nas escolas não existem suporte 
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integral para com o filho, disse ainda que é pouco número de deficientes 

trabalhando com carteira assinada e que a lei de cotas não é integralmente 

cumprida, além de citar diversos pontos do estatuto da pessoa com deficiência, 

afirmou que temos uma Secretaria de Infra-instrutora bem como Departamento 

de Engenharia onde vê liberarem obras sem acessibilidade e citou o exemplo da 

Caixa Econômica onde foi construído um estacionamento especial porém não há 

como o veículo estacionar já que existe uma árvore no local, disse que tentou 

falar com o gerente porém não foi possível, solicitou ainda ajuda dos vereadores 

para solucionar a problemática, pontuou que os prédios públicos necessitam de 

acessibilidade, citou o exemplo do IDEF que é mantido pela Igreja Presbiteriana 

Renovada, onde pessoas com deficiência representaram o município em 

competições nacionais, Maria disse ao secretário de educação que existia um 

projeto para aquisição de um pediasuit e cobrou que necessita dos 

fisioterapeutas, finalizou afirmando que são muitas as necessitas e agradeceu ao 

presidente. Passando ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos 

Senhores Vereadores que o tempo destinado a cada um seria de sete minutos, 

com de novembro de forme sorteio bimestral e inscrição. A primeira a usar da 

Tribuna foi a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) onde iniciou 

cumprimentando a todos e afirmou que falaria sobre o tema deficiência onde 

cumprimentou a equipe do CEEDA e APAE, disse ainda que o movimento 

“setembro azul” é um movimento importante para os surdos que utilizam a 

libras como primeira língua, disse que devemos mobilizar a sociedade e 

autoridades para os direitos dos surdos, afirmou que a cor azul simboliza a 

comunidade surda de todo mundo e que dia 26 de setembro é comemorada o dia 

dos surdos, onde diversas atividades são realizadas pelo país, pontuou que em 

Alta Floresta temos o CEEDA, instituição que foi fundada em 1994 e atende o 

município bem como a região,  onde oferece educação e apoio a essas 

comunidades, Cida ainda discursou sobre os serviços oferecidos pela instituição 

para a sociedade. Neste momento, o senhor presidente, Emerson Machado, 

convidou a vice-prefeita, Marinéia Munhoz, a compor o dispositivo. O próximo 
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a utilizar a tribuna foi o vereador Charles Miranda de Medeiros que iniciou o 

discurso cumprimentando a todos, o vereador fez um agradecimento ao CEEDA 

e instituições que dão apoio a pessoas com deficiência, Charles afirmou que o 

referido trabalho acontece por vocação, já que o apoio financeiro não é grande, o 

parlamentar elogiou a qualidade dos trabalhos e disse que já palestrou nas 

referidas instituições, explanou que existem direitos para o público deficiente e 

afirmou que existe sim espaço na sociedade, Charles relembrou que já era para 

ter havido uma guerra civil na nação á cerca de vinte anos atrás e que por 

coincidência iniciou no Rio de Janeiro onde esta se espalhando por outras 

metrópoles e pontuou ainda a ajuda das autoridades para prendê-los, o vereador 

questionou que esses bandidos estão migrando para o interior do Brasil, disse 

ainda que o apoio da sociedade é essencial para as autoridades policiais terem 

sucesso e fez um apelo para a população altaflorestense que denuncie pois fica 

mais fácil o trabalho das autoridades policiais. Dando sequência, fez o uso da 

palavra o vereador Mequiel Zacarias Ferreira o qual cumprimentou os 

presentes e disse ser uma alegria de ver a casa de leis cheia, afirmou que isso 

motiva e dá sentido ao trabalho do vereador, cumprimentou a presidente do 

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Sra Maria, bem como todos os 

envolvidos, solicitou a vice-prefeita que as demandas solicitadas na sessão 

sejam encaminhadas ao prefeito, lembrou dos convênios da prefeitura para com 

instituições filantrópicas, que as referidas instituições estão aguardando já que 

estão atrasados, Mequiel cobrou a presença do prefeito da casa, afirmou que já 

esteve reunido com secretários porém a reunião com Asiel é imprescindível, 

Mequiel cumprimentou os participantes do Teatro Experimental e convidou a 

todos para prestigiar a peça em cartaz, o vereador finalizou pontuando que a 

participação de todos e de extrema importância. Marcos Roberto Menin 

iniciou sua fala cumprimentando a todos, o vereador deixou às condolências a 

família do pioneiro, senhor Edson Carvalho, e relembrou o aniversário do 

vereador Elói, Menin parabenizou a presidente do Conselho Municipal da 

Pessoa com Deficiência, Sra Maria Alice, o vereador agradeceu a Rede Floresta 
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pela realização da campanha "Sua Rádio é Solidária" e pontuou que a casa de 

leis deveria estar sempre cheia, Marcos Menin disse estar feliz pela doação do 

terreno para construção da nova sede da 20ª Ciretran e disse ainda esperar que a 

luta seja não seja “turbulenta” como a questão da regularização fundiária, 

finalizou dizendo disse esperar que a Diretoria de Cultura se transforme em 

Secretaria. Próximo a usar a fala, o vereador José Aparecido dos Santos 

(Cidão) iniciou cumprimentando a todos e disse que hoje existem vários 

motivos para comemorar citando exemplo da chuva, disse que poderia estar 

comemorando a galeria do bairro boa nova e relembrou a campanha “setembro 

azul”, agradeceu os professores do CEEDA e relembrou ser uma das instituições 

mais queridas de Alta Floresta, onde parabenizou o corpo de colaboradores 

citando nome de todos, Cidão deixou claro que sempre esteve ao lado do 

CEEDA e que sempre estará, o vereador agradeceu aos trabalhos do presidente 

da ADF, Sr Rodrigo, o parlamentar afirmou que fala com orgulho a APAE onde 

trabalhou por oito anos como motorista, Cidão disse que foi os melhores anos de 

sua vida aonde chegou para ensinar, porém aprendeu com os alunos, disse que 

na escola aprendeu ser pai, avô e gente, o vereador relembrou os tempos em que 

era servidor na APAE, citou que as crianças eram muito inteligentes, Cidão 

finalizou dizendo que no trabalho não existia tristeza. Usou da fala a vereadora 

Elisa Gomes Machado que inicialmente cumprimentou a todos, cumprimentou 

de modo especial o presidente do Lions Clube e aos Jornalistas, cumprimentou 

também os alunos e profissionais do CEEDA e disse que iria dedicar sua fala a 

tudo que está ocorrendo na semana no município, no que diz respeito a semana 

do deficiente, Elisa afirmou que o município vive momentos de reflexões onde 

ocorre também a semana do trânsito, que por sua fez proporciona palestras nas 

escolas, relembrou que estamos na semana do idoso e citou atividades 

envolvendo a referida comunidade, disse que dia 28 de setembro foi instituído 

como dia municipal do idoso, pontuou que ocorrerá o miss Alta Floresta no final 

de semana, Elisa disse que há uma série de indicações e disse ainda que faz 

tantas cobranças acerca dos convênios, a vereadora finalizou a fala afirmando 
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que a Sra Maria Alice foi muito sábia em sua fala. Em prosseguimento no uso da 

tribuna, fez discurso o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) o qual 

cumprimentou a todos e falou inicialmente que deficiente não são os que não 

enxergam, vêem ou falam, afirmou que deficientes são os que não investem em 

melhorias, disse que todos temos nossas felicidades, porém não damos o devido 

valor, Mendonça relembrou o discurso do vereador Charles acerca da 

criminalidade, afirmou que a prisão não educa as pessoas, disse que necessita 

investimento nas famílias, que quando um cidadão entra no mundo criminal é 

por não haver oportunidade de emprego e estudo, pontuou que realiza um 

trabalho com dependentes químicos porém não existe no município uma clínica 

especializada, disse que já levou para clínicas de reabilitação cerca de oitenta 

pessoas e por volta de sessenta voltaram a vida normal, o vereador voltou a 

pontuar que falta investimento relativos a problemática em nosso município e 

finalizou dizendo que existe boa vontade por parte do governo municipal porém 

investimentos em esferas superiores não são devidamente repassados, Mendonça 

disse ser boato que o prefeito viria na sessão de hoje e afirmou que na próxima 

sessão ele virá. O vereador Oslen Dias Santos (Tuti) cumprimentou a todos e 

afirmou que seria rápido no pronunciamento, disse que a parceria da prefeitura 

com empresário do agronegócio começou a valer onde seriam construídos 

bueiros de concreto, relembrou que iniciou manutenção na vicinal 1º Sul, 

finalizando, pontuou os discursos dos vereadores Cidão e Cida acerca da APAE 

e CEEDA. Neste intermédio, usando da prerrogativa regimental de aparte, fez 

uso da palavra o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) que 

parabenizou ao vereador Tuti pela luta em buscar parcerias para manutenção de 

bueiros. Em prosseguimento, fez uso da tribuna o vereador Demilson Nunes 

Siqueira o qual iniciou cumprimentando a todos e parabenizou a Sra Maria 

Alice, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, parabenizou o 

vereador Luiz Carlos por intermediar reuniões entre os vereadores e secretários. 

Fez o uso do tempo de fala o vereador José Elói Crestani que iniciou 

cumprimentando a todos e afirmou estar muito feliz por participar da sessão com 
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tantas pessoas especiais, afirmou que tinha uma Irma excepcional e finalizou 

parabenizando a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, 

Sra Maria Alice. Luiz Carlos Queiróz iniciou o discurso cumprimentando a 

todos e primeiramente parabenizou aos secretários do executivo pela prontidão 

em reunir se com os vereadores e solicitou reuniões com os que restam, disse 

ainda ser um dia de alegria e afirmou ter orgulho do trabalho da Sra Maria Alice, 

afirmou já ter trabalhado com a mesma em outras oportunidades e que ficou 

feliz em vê-la lutando pelos direitos a uma comunidade tão especial, afirmou 

ainda que também entrará na luta e que irá à Caixa Econômica Federal para 

tratar da problemática do estacionamento e cobrou mais acessibilidade no 

legislativo. Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) cumprimentou a todos os 

presentes e deixou registrada a solicitação para que seja agendada uma reunião 

com o doutor Luciano que é responsável pelas UTIs no Hospital Regional e 

afirmou que se faz necessária ação junto ao judiciário, Dida disse que esteve na 

prefeitura onde sugeriu a obra da faixa elevada próximo ao Mercado Maringá e 

obteve a informação que em breve será feita, bem como a revisão de todas as 

faixas de pedestres da cidade, disse ainda que houve audiências públicas e que 

foi implantada a lei da acessibilidade e finalizou parabenizando a Sra Alice pelo 

trabalho. A seguir, transferindo a condução dos trabalhos ao Vice-Presidente, fez 

uso da tribuna o Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado que 

iniciou cumprimentando a todos e parabenizou a diretora Flávia Bulhões e 

relembrou que ocorrerá o Miss Alta Floresta, parabenizou também o CEEDA, 

APAE e ADF, que fazem um trabalho brilhante com amor e carinho, pontuou 

que o trabalho que fazem é de suma importância e aproveitou a oportunidade 

para parabenizar a pessoa da Adriana Conde. Concluída a fase de uso da tribuna 

e retomando a condução dos trabalhos, o Senhor Presidente solicitou do 

Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo regimental, havendo a 

concordância de todos. Passando à Ordem do Dia, foram colocadas em 

deliberação as seguintes proposituras: 1) Parecer nº 114/2017, da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, com decisão contrária a aprovação do 
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Projeto de Lei nº 007/2017, de autoria da Vereadora Elisa Gomes Machado, que 

em súmula “estabelece o diploma de comunicação social com habilitação em 

jornalismo como requisito para o cargo de jornalista ou assessor de imprensa no 

serviço público municipal, e dá outras providências”,  o qual foi discutido pelos 

vereadores: Elisa Gomes Machado iniciou registrando seus sentimentos ao 

falecimento do senhor Edson Carvalho, do Floresta Amazônia Hotel. Em 

seguida, disse que em 2009 foi iniciada uma grande luta para que o município 

fosse beneficiado com o curso de jornalismo, quer várias cobranças foram feitas 

aos deputados e a luta foi se arrastando ao longo dos anos, até que o deputado 

Romoaldo se sensibilizou e conseguiu trazer o referido curso na UNEMAT. 

Mequiel Zacarias Ferreira iniciou dizendo que é formado em jornalismo, fruto 

desta luta, e que existe uma discussão muito grande por conta do parecer do 

STF, pontuando que a exigência do diploma não é contrária a função de todos 

exercerem o jornalismo, e, que existem profissionais formados no município. 

Afirmou ser justa a exigência do diploma no exercício da função, sendo 

contrário ao parecer da Comissão. Aparecida Scatambuli Cida disse que em 

relação ao projeto, é presidente da comissão e seguiu o parecer jurídico da Casa 

e também do STF. Afirmou ser justo que seja aguardado a decisão final do STF, 

sem desmerecer o diploma, mas não pode aprovar a algo que é inconstitucional, 

e que votará favorável ao parecer. Valdecir Jose dos Santos (Mendonça) 

agradeceu pelo trabalho realizado na Cultura, que devemos prestar atenção nas 

palavras e que um projeto de lei não desmerece uma formação, disse ainda que 

acompanhará o parecer jurídico. Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) disse que 

em respeito aos jornalistas, quando foi presidente desta casa de leis, contratou 

um profissional formado para exercer a função, afirmando que todos têm 

oportunidade. Pontuou que o Ministério Público notificou o Presidente para que 

seja aberto concurso para cargo de jornalista. Luiz Carlos de Queiróz deixou 

claro que está votando o parecer, e como membro da comissão de legislação 

deve analisar a legalidade do projeto e que para isso existe o jurídico. Falou que 

se o vereador for contra o parecer ele será contra a legalidade. Marcos Roberto 
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Menin falou que o projeto é moral, porém ilegal. Mencionou que participou da 

formatura e viu a alegria dos formandos ao conquistarem seus diplomas, 

acrescentando que cada um que se forma deve exercer a profissão. Encerrada as 

discussões, o PPaarreecceerr  nnºº  111144//22001177 foi colocado eemm  vvoottaaççããoo, o qual, atingido o 

quórum legal exigido de maioria simples foi aapprroovvaaddoo, com votos contrários de 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa 

Gomes Machado, ressaltando que encerrada a pauta, o Senhor Presidente 

cumpriu com o disposto regimental proclamando o arquivamento do Projeto. 2) 

PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  11992244//22001177,,  qquuee  eemm  ssúúmmuullaa  aauuttoorriizzaa  oo  mmuunniiccííppiioo  ddee  AAllttaa  

FFlloorreessttaa//MMTT  aa  ffiirrmmaarr  tteerrmmoo  ddee  ccooooppeerraaççããoo  ttééccnniiccaa  ccoomm  aa  AAssssoocciiaaççããoo  

MMaattooggrroosssseennssee  ddooss  MMuunniiccííppiiooss  ––  AAMMMM  ee  ddáá  oouuttrraass  pprroovviiddêênncciiaass, o qual foi 

discutido pelos vereadores: Elisa Gomes Machado falou que o projeto é um 

convênio que o município gastará quase quinze mil reais com a AMM e a 

justificativa é para que a associação possa viabilizar os recursos do FETHAB. 

Porém disse ainda que a Prefeitura tem um corpo jurídico competente para fazer 

esta viabilização junto ao Governo do Estado. Neste momento disse ser contrária 

ao projeto. Mequiel Zacarias Ferreira pontuou que quando recebeu o projeto 

entrou em contato com os municípios vizinhos para verificar qual seria a 

utilidade do projeto para o município. Falou que no município de Juína o projeto 

é útil. Acredita que o momento não é propício devido ao atraso que o município 

tem com os convênios junto as entidades, deixando uma imagem negativa. 

Valdecir José dos Santos (Mendonça) afirmou que o projeto da AMM é útil ao 

município e que a partir do momento que o projeto for aprovado ajudará a 

cidade. Aproveitou a oportunidade para pedir voto favorável ao projeto. Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida) disse concordar com Mequiel e Elisa e que votará 

na reprovação da matéria e afirmou que se o projeto for aprovado não será 

honrado por parte da prefeitura. José Elói Crestani afirmou entender que o 

município deve ter uma instituição representante, pontuando que o município 

recebia R$ 400 mil e agora recebe R$ 100 mil do FETHAB. Em seguida 

perguntou a todos, “será que o município possui dinheiro para pagá-lo?”. Oslen 
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Dias Santos (Tuti) relembrou o momento delicado da Prefeitura e afirmou ter 

dúvidas se existem recursos para honrar o compromisso. Falou ainda que a 

matéria deveria ficar para outra oportunidade. Emerson Sais Machado disse 

que Alta Floresta passa por um momento confuso e afirmou ainda que o 

momento para firmar tal convênio não é oportuno e pediu para o líder do 

prefeito retirasse o projeto. Elisa Gomes Machado retornou a usar a palavra, 

dizendo que se deve analisar a Lei do FETHAB, uma vez que houve mudanças, 

e, não é um convênio que fará a prefeitura receber novamente os R$ 400 mil, 

lembrando que o Executivo deveria regularizar os convênios atrasados, em 

especial a Saúde. Marcos Roberto Menin relembrou o interesse da Prefeitura 

onde o secretário Elói afirmou que apenas com o convênio o município 

receberia os R$ 400 mil. Na seqüência, O Vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) nos termos do Regimento Interno e conforme pedido dos 

vereadores requereu, verbalmente, o aaddiiaammeennttoo  ddee  ddiissccuussssããoo do projeto. Logo, o 

Senhor Presidente colocou sobre deliberação do Plenário o pedido de adiamento 

de discussão do Projeto de Lei ppoorr  aattéé  qquuaattrroo  sseessssõõeess, o qual foi aapprroovvaaddoo por 

todos os vereadores. 3) PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  001111//22001177,,  qquuee  iinnssttiittuuii  ee  iinncclluuii  nnoo  

ccaalleennddáárriioo  ooffiicciiaall  ddee  ddaattaass  ee  eevveennttooss  ddoo  mmuunniiccííppiioo,,  oo  ““DDiiaa  MMuunniicciippaall  ddoo  SSeerrvviiççoo  

ddee  LLiioonnss  CClluubbee””,,  que foi discutido pelos vereadores: Elisa Gomes Machado 

cumprimentou os representantes do Lions e disse ser importante o trabalho que o 

clube de serviços oferece em Alta Floresta. Relembrou que a Instituição 

completa 32 anos no município e citou campanhas realizadas como da diabetes, 

visão, natal solidário, afirmando serem ações de extrema importância e que 

somam com a sociedade. Deixou registrado que na década de noventa a primeira 

entidade que abriu a porta para os artistas de Alta Floresta foi o Lions e que no 

Clube vários projetos de teatro voltados para as crianças foram desenvolvidos. 

Marcos Roberto Menin disse estar feliz por fazer parte do projeto, lembrando 

que a grande obra do Lions foi sobre o pedido de extensão do “linhão” de 

energia até Alta Floresta. Charles Miranda de Medeiros parabenizou o Lions 

pelos serviços prestados em Alta Floresta e em especial pela organização do 
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clube de serviços, além do interesse em educar. Lembrou que na década de 90 

era muito difícil encaminhar pacientes para fazer exames de tomografia e o 

LIONS foi responsável por adquirir o aparelho direto dos EUA. Em seguida, o 

Projeto de Lei nº 011/2017 foi colocado em votação, o qual, atingido o quórum 

legal exigido de maioria simples foi aprovado por unanimidade. 4) 

Requerimento nº 004477//22001177  oonnddee  rreeqquueerr  qquuee  ddeetteerrmmiinnee  aaooss  ddeeppaarrttaammeennttooss  

rreessppoonnssáávveeiiss  qquuee  eennvviiee  aa  rreellaaççããoo  ccoommpplleettaa  ddooss  iimmóóvveeiiss  aalluuggaaddooss  ppeellaa  PPrreeffeeiittuurraa,,  

bbeemm  ccoommoo  aa  ccóóppiiaa  ddooss  ccoonnttrraattooss  ddee  llooccaaççããoo,,  de autoria do vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira, que não havendo discussões, foi colocado em votação, o qual, 

atingido o quórum legal exigido de maioria simples foi aapprroovvaaddoo, por 

unanimidade. 5) OOffíícciioo  nnºº  116644//22001177  que solicita a utilização do Plenário 

Arnaldo Corcino da Rocha, no dia 29 de setembro do corrente, às 18:30 horas, 

com a finalidade de apresentação da LOA – Lei Orçamentária Anual em 

audiência pública, bem como apresentação da execução orçamentária referente 

ao 2º quadrimestre de 2017 de autoria do Sr. Diony Ferreira Lima, Diretor de 

Planejamento da Prefeitura Municipal, que não havendo discussões, foi 

colocado em votação, o qual, atingido o quórum legal exigido de 2/3 foi 

aapprroovvaaddoo, por unanimidade..  6)  OOffíícciioo  000011//22001177  que REQUER a utilização do 

Plenário Arnaldo Corcino da Rocha, no dia 07 de outubro do corrente, a partir 

das 15:00 horas, com a finalidade de apresentação do Partido Novo para a 

população de Alta Floresta, autoria: Representante Local do Partido Novo,,  que 

não havendo discussões, foi colocado em vvoottaaççããoo, o qual, atingido o quórum 

legal exigido de 2/3 foi aapprroovvaaddoo, por unanimidade. 7) MMooççããoo  nnºº  003399//22001177  de 

Congratulações com o Secretário Municipal de Infraestrutura, Sr. Elói Luiz de 

Almeida, pelos relevantes serviços prestados no nosso município, de autoria do 

Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), que não havendo discussões, foi 

colocada em votação, a qual, atingido o quórum legal exigido de maioria 

simples foi aapprroovvaaddaa, por unanimidade. 8) MMooççããoo  nnºº  004400//22001177  ddee  

CONGRATULAÇÕES com o Jornalista e Radialista Ilson Machado, pelos 

relevantes serviços prestados através de programas de rádio e televisão em nosso 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 12 de 13 
 

Avenida Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716 

email: separcmaf@gmail.com _ site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

 

município, de autoria do Vereador José Elói Crestani a qual foi discutido pelos 

Vereadores: José Eloi Crestani, Marcos Roberto Menin, Elisa Gomes 

Machado, Charles Miranda de Medeiros, José Aparecido dos Santos 

(Cidão), Valdecir José dos Santos (Mendonça), Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida Pires), Luiz Carlos de Queiróz e Emerson Sais Machado, que 

expressaram que se sentiam honrado em conceder a moção ao senhor, Ilson 

Machado. Relembraram que conheceram o jornalista em 1996 na TV Record. 

Parabenizaram pelo trabalho feito enquanto jornalista, e disseram que sem 

dúvida, o rádio é o meio de comunicação que mais abrange uma região, dando 

oportunidade para o ouvinte chegar uma conclusão e que é desagradável quando 

utilizam da ferramenta de modo errado. Falaram que o Ilson é uma pessoa com 

transparência no trabalho, agradecendo pelo companheirismo e hombridade. 

Mencionaram que já estiveram na rádio onde ele trabalha e foram muito bem 

tratados, e, tiveram a oportunidade de ouvir e serem ouvido. Após, a MMooççããoo  nnºº  

004400//22001177 foi colocado em votação, a qual, atingido o quórum legal exigido de 

maioria simples foi aapprroovvaaddaa, por unanimidade. 9) MMooççããoo  nnºº  004411//22001177  ddee  

CCOONNGGRRAATTUULLAAÇÇÕÕEESS  ccoomm  aa  eeqquuiippee  ddee  pprrooffiissssiioonnaaiiss  ddaa  RReeddee  FFlloorreessttaa  ddee  

CCoommuunniiccaaççããoo  ppeelloo  ddiinnaammiissmmoo,,  ccrriiaattiivviiddaaddee,,  pprrooffiissssiioonnaalliissmmoo  ee  eemmppeennhhoo  nnaa  

rreeaalliizzaaççããoo  ddaa  ccaammppaannhhaa  ““SSuuaa  RRááddiioo  éé  SSoolliiddáárriiaa””,,  com autoria do vereador 

Emerson Sais Machado a qual foi discutida pelos parlamentares: Emerson Sais 

Machado, Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), 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), parabenizaram a equipe da rede de comunicação que faz um 

trabalho brilhante na cidade com a campanha "Sua Rádio é Solidária", 

reforçando a alegria da equipe nas visitas aos bairros para realização da 

campanha. Disseram que o resultado obtido é um fruto da influência e que são 

pessoas capacitadas que fazem um trabalho de excelência, parabenizando-os 
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pela hombridade, dinamismo e profissionalismo com que fazem o trabalho em 

prol a entidades filantrópicas e famílias carentes. Após, a MMooççããoo  nnºº  004411//22001177 foi 

colocado em votação, o qual, atingido o quórum legal exigido de maioria 

simples foi aapprroovvaaddoo, por unanimidade. Neste momento, considerando a 

aprovação do Parecer nº 114/2017, o Senhor Presidente proclamou o 

arquivamento do processo referente ao Projeto de Lei nº 007/2017. Na 

sequência, a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), na condição de 

presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, solicitou a 

dispensa da redação final do Projeto de Lei nº 011/2017, havendo a 

concordância de todos os vereadores. Para encerrar, o senhor presidente pediu 

um minuto de silêncio em memória do pioneiro Edson Carvalho, além disto, 

agradeceu a vice-prefeita Marinéia Munhoz por participar da presente sessão. 

Para concluir, não havendo pedido de explicações pessoais, o Senhor Presidente 

Emerson Machado 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 doze horas e seis minutos. 


