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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia três de outubro de 

dois mil e dezessete, com início às nove horas e quinze 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, 28ª ordinária e 22ª 

extraordinária, as quais foram aprovadas por unanimidade. Neste momento, de 

acordo com o Inciso III, Parágrafo 3º, Artigo 108 do Regimento Interno desta 

Casa de Leis, o Senhor Presidente informou que seria realizado o sorteio 

bimestral para assegurar a ordem do uso da Tribuna, e convidou os senhores 

vereadores a virem até a Mesa Diretora para a realização do sorteio. Após o 

sorteio ficou a seguinte ordem: 1º Vereador Luiz Carlos de Queiroz; 2º Vereador 

Marcos Roberto Menin; 3º Vereador José Elói Crestani; 4º Vereador Valdecir 

José dos Santos (Mendonça); 5º Vereador Mequiel Zacarias Ferreira; 6º 

Vereador José Aparecido dos Santos (Cidão); 7º Vereador Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida); 8º Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto; 9º Vereadora Elisa 

Gomes Machado; 10º Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti); 11º Vereador 

Demilson Nunes Siqueira; e 12º Vereador Charles Miranda Medeiros. Em 

seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes correspondências 

recebidas: Ofício 010, 011 e 012/2017/SMG da Secretaria Municipal de 

Governo, da Prefeitura Municipal de Alta Floresta; Ofício nº. 440/2017-SGG do 

Secretário do Gabinete de Governo do Estado de Mato Grosso; Convite acerca 
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do 1º Encontro sobre Expansão da Fronteira Agrícola no Extremo Norte 

Matogrossense; e Ofício nº 269/2017-DE do Instituto de Previdência do 

Servidor Municipal de Alta Floresta, balancete de agosto/2017. Após, o Senhor 

Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicação nº 

168/2017 ao Secretário de Infraestrutura, com cópia ao Coordenador de 

Iluminação Pública, a necessidade de realizar a troca das lâmpadas queimadas 

no Bairro Begônias, do Vereador Emerson Sais Machado; Indicação 169/2017 

ao Secretário de Infraestrutura, a necessidade de recuperação urgente da ponte 

localizada na Rua José Bonifacio de Andrade no bairro Cidade Bela, do 

Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça); Indicação 170/2017 à IGUÁ 

Saneamento, a necessidade de recuperar de forma efetiva o asfalto danificado na 

avenida C, do Vereador Emerson Sais Machado; Indicação 171/2017 ao 

Secretário de Infraestrutura, a necessidade de instalação de quebra-molas ou redutor 

de velocidade na Avenida Amazonas, bairro Cidade Alta, próximo a Igreja Batista 

Independente, do Vereador Emerson Sais Machado; Projeto de Lei nº 

1.930/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que em súmula dispõe 

sobre a autorização para a abertura de crédito adicional especial na estrutura da 

Lei 2349/2016, Lei Orçamentária Anual do município do exercício de 2017 e dá 

outras providências; e Projeto de Lei nº 1.932/2017, de autoria do Poder 

Executivo Municipal, que em súmula estima a receita, fixa a despesa do 

município de Alta Floresta para o exercício de 2018, 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 do presidente do Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Sr. Thiago Luiz Dancona, que 

iniciou agradecendo a todos e aos vereadores pela oportunidade e por cederem o 

plenário, no qual apresentou o COMDIPI, porém falou que o Conselho está 

inativo desde o início deste ano e com muitas dificuldades para reunir os 

membros. Mencionou que neste ano não conseguiram realizar as ações 

propostas, devido a falta de participação dos membros. Acrescentou que, por 
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decisão dos poucos membros que ainda participam das reuniões, decidiram 

diminuir o número de cadeiras e convidar realmente as instituições que se 

encaixam com as diretrizes do Conselho. Aproveitou a oportunidade para 

convidar e convocar os nobres Edis a participarem das reuniões do Conselho, ou 

até mesmo colocando a disposição seus assessores em representá-los caso não 

sejam possíveis suas presenças. E por fim clamou para os vereadores ajudem e 

indiquem instituições ou órgãos para participar e ajudar no desenvolvimento das 

ações do Conselho. Agradeceu. Passando ao uso da Tribuna, o Senhor 

Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que o tempo destinado a cada 

um seria de sete minutos, conforme sorteio bimestral e inscrição. O primeiro a 

usar da Tribuna foi o Vereador Luiz Carlos Queiróz, qual iniciou 

cumprimentando a todos, e, comunicando os colegas vereadores, como 

Presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária, que o PPA já está pronto e com as emendas aprovadas e anexadas 

para deliberação; além disto, mencionou também que se encontra a disposição a 

LDO para serem inseridas emendas, e ainda a LOA que está sendo apresentada 

hoje, bem como as Contas do Prefeito, todas para apreciação. Agradeceu aos 

Secretários que estiveram presentes nas reuniões convocadas para 

esclarecimentos e funcionamento de suas respectivas pastas, acrescentando que 

ficou faltando apenas Secretária de Assistência Social, Luzmaia, que será 

realizada na próxima semana. Aproveitou a oportunidade para solicitar que a 

assessoria agende uma nova reunião com o Messias, Coordenador de Trânsito, 

para esclarecimentos. E por fim sugeriu ao Presidente que solicite a Prefeitura 

que notifique a Caixa Econômica sobre a adequação do estacionamento 

destinado aos idosos e deficientes. Fez mais algumas considerações, agradeceu.  

O próximo a utilizar a tribuna foi o Vereador Marcos Roberto Menin que 

iniciou o discurso cumprimentando a todos, parabenizou o Deputado Federal 

Victório Galli pela emenda destinada ao município, que fora utilizada para 

adquirir equipamentos para atender os Postos de Saúde e aos Vereadores 

Emerson Machado e Mendonça pelo empenho. Aproveitou para desmentir uma 
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matéria veiculada na semana passada, sobre uma possível expulsão do partido 

por ter votado favorável ao projeto de alteração do código tributário. 

Finalizando, parabenizou o Clay Junior, Carlinhos Almeida e Paulo Minga pela 

realização de um belíssimo evento ocorrido no último final de semana. Dando 

sequência, fez o uso da palavra o vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) o qual cumprimentou os presentes e iniciou desejando boas vindas 

à família do Irmão Walter presentes na sessão. Comunicou que o prefeito não 

esteve presente nesta Casa de Leis por motivos de enfermidade e que assim que 

estiver melhor de saúde, agendará uma nova reunião. Falou sobre a emenda de 

trezentos mil reais destinada pelo Deputado Federal Victório Galli, que foram 

adquiridos equipamentos para atender os Postos de Saúde do município, a fim 

de melhorar o atendimento a população. Externou ainda seus agradecimentos ao 

vereador Emerson que também ajudou e apoiou nesta conquista. Neste 

intermédio, usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o 

Vereador Emerson Sais Machado, que agradeceu pela parte e falou que o 

Deputado procurou o Vereador Mendonça e sua pessoa, a fim ajudar o 

município e de pronto destinou hum milhão de reais, sendo esta, a primeira parte 

no valor trezentos mil reais. Retomando seu discurso, o Vereador Valdecir 

José dos Santos (Mendonça) agradeceu o vereador pelo apoio e falou que o 

projeto Brasil Sorridente esta a todo vapor atendendo a população. Fez um breve 

comentário sobre a crescente expansão agrícola, que esta sendo muito benéfico 

para o município. Agradeceu. Mequiel Zacarias Ferreira iniciou sua fala 

cumprimentando a todos. Falou sobre um novo mês que se inicia e sobre as 

dificuldades enfrentadas nas ações desenvolvidas. Mencionou que a participação 

da população nas audiências públicas é extremamente importante, porém não 

estão acontecendo, dificultando assim, que as devidas cobranças possam ser 

feitas. Citou que na audiência da ultima sexta-feira (29/09) houve um 

questionamento do Promotor de Justiça para Executivo sobre a existência de 

algum planejamento para correção dos índices da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, e na ocasião nem o Diony e nem Luiz Wanske souberam responder. 
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Acrescentou que a Doutora Naiara fez uma breve fala dizendo que o município 

já está se adequando a legislação. Cobrou do vereador Luiz Carlos, como 

Presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária, que busque adequar e melhorar o orçamento para que as ações 

possam ser desenvolvidas. Parabenizou os idealizadores pela Semana do Idoso, 

e pela realização da Miss Terceira Idade. Fez mais algumas considerações, 

agradecendo. Próxima a usar a fala, a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto 

(Cida) iniciou cumprimentando a todos e, falou que na semana passada esteve 

participando de várias atividades, representado a Câmara Municipal, a pedido do 

Presidente Vereador Emerson, acrescentando ser muito gratificante de sua parte, 

uma vez que vai conhecendo a realidade de cada atividade. Citando os eventos 

que participou mencionando a Semana do Idoso e Miss Terceira Idade, II 

Simpósio Nacional Sobre Plantas Daninhas em Sistemas de Produção Tropical e 

V Simpósio Internacional Amazônico sobre Plantas Daninhas realizada no 

IFMT, e do lançamento do Programa Efetividade na Execução Fiscal do 

Tribunal de Justiça em parceria com os municípios. Neste intermédio, usando da 

prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o Vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira solicitou ao Vereador Mendonça que cobre o Executivo em 

relação à elaboração do projeto, em virtude do prazo para aprovação do projeto e 

o inicio do Programa. Retomando, a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto 

(Cida), parabenizou a Secretaria de Educação, pelos eventos voltados a civismo 

trabalhado com os alunos e os Vereadores Mendonça e Emerson que 

trabalharam muito pela conquista da emenda junto ao Deputado Federal Victório 

Galli. Usou da fala a vereadora Elisa Gomes Machado que inicialmente 

cumprimentou a todos, iniciou parabenizando o Deputado Federal Victório Galli 

pela emenda destinada ao município para atender os Postos de Saúde. 

Parabenizou ao Senhor Thiago pelo uso da tribuna e pelas cobranças feitas para 

o fortalecimento do Conselho do Idoso, se colocando a disposição. Parabenizou 

também a Secretária de Assistência Social, que não mediu esforços em realizar a 

Semana do Idoso, de acordo com a legislação de sua autoria criou a Semana do 
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Idoso e realização da Miss Terceira Idade. Falou que junto com os colegas 

Vereadores elaborou várias emendas ao PPA que será deliberado nos próximos 

dias. Mencionou sobre a realização da audiência na ultima sexta-feira para 

apresentação da LOA, onde o promotor realizou algumas perguntas que não 

conseguiram ser respondidas, citando a folha de pagamento que está com o 

índice acima do permitido. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Em 

prosseguimento no uso da tribuna, fez discurso o Vereador Oslen Dias Santos 

(Tuti) o qual cumprimentou a todos e iniciou agradecendo aos companheiros 

vereadores pelos votos de melhora quando não esteve bem de saúde. Falou que 

nesta semana estará sendo entregue uma rampa no Porto de Areia que será 

utilizada para carregar e descarregar barcos, trazendo mais segurança aos 

pescadores. Mencionou que a obra de recuperação dos bueiros da 5ª Oeste está a 

todo vapor, agradecendo a parceria dos empresários. Sobre a aprovação da 

alteração no Código Tributário, falou que não foi questionado em nenhum 

momento e que era necessária sua aprovação, para que melhorasse a arrecadação 

do município, que esta muito defasada. Como exemplo citou o município de 

Lucas do Rio Verde, que possui o mesmo número de habitantes, porém sua 

arrecadação é bem maior, devido ao valor da planta genérica do município estar 

atualizada. Neste intermédio, usando da prerrogativa regimental de aparte, fez 

uso da palavra o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira falando que o seu 

questionamento não é sobre a necessidade de se fazer, mas sim pelo regime que 

foi encaminhado. Retomando, o Vereador Oslen Dias Santos (Tuti) fazendo 

suas considerações finais, agradeceu. O Vereador Demilson Nunes Siqueira 

cumprimentou a todos e iniciou falando que Câmara Municipal está participando 

da Copa do Servidor juntamente com o fórum e aproveitou para convidar a 

todos para prestigiar o evento na noite de hoje. Agradeceu. Em prosseguimento, 

fez uso da tribuna o vereador Charles Miranda de Medeiros o qual iniciou 

cumprimentando a todos e iniciou parabenizando o Vereador Tuti que cumpriu 

com a sua obrigação, mesmo estando ausente por motivos de saúde, para votar e 

aprovar o projeto de alteração do Código Tributário. Disse que o voto pode ser 
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político ou administrativo, tendo o mesmo posicionamento dos Vereadores Tuti 

e Menin e que independente da decisão do partido, o voto é sempre para 

beneficiar o município. Cobrou do Secretário Elói, que neste período de chuva, é 

necessário a limpeza das folhas que ficam nas ruas, para que não venham entupir 

os bueiros e ocasionar maiores problemas. Parabenizou o Deputado Federal 

Victório Galli pela destinação da emenda para aquisição de equipamentos para 

atender os postos de saúde. Por fim, parabenizou o Senhor Thiago, do Conselho 

do Idoso, pelo uso da tribuna e as cobranças realizadas. Citou que tem um 

projeto nesta casa de leis para que seja feita a inclusão do idoso, visando sempre 

melhorar sua vivência. Agradeceu. 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 de inicio, 

agradecendo ao Cicinho (Cícero) do Setor de Iluminação, que o atendeu 

prontamente sua solicitação. Agradeceu também o Deputado Federal Victório 

Galli pela destinação da emenda no valor de trezentos mil reais, utilizados para 

aquisição de equipamentos para os Postos de Saúde. Parabenizou o Vereador 

Mendonça, o Prefeito Asiel e toda a equipe que não mediram esforços nesta 

conquista. Sobre a redução do salário dos servidores contratados, falou que não 

foi culpa dos Vereadores, e sim por um pedido do Promotor de Justiça, que 

verificou ser inconstitucional, por isso os vereadores tiveram que revogarem. 

Mencionou sobre o projeto de alteração do Código Tributário aprovado na 

última sessão extraordinária, dizendo não ser tudo aquilo que é mencionado, 

citando como exemplo o IPTU, onde o Hamoa Resort paga o mesmo valor que 

os moradores da Cidade Alta e Vila Nova, sendo injusto. Falou que a alteração 

do Código não prejudicará nem os produtores e nem os empresários, mas trará 

muitos benefícios ao município, melhorando sua arrecadação que será investido 

nas áreas que mais necessitam em especial, a saúde. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. 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 
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todos. Passando à Ordem do Dia, foram colocadas em deliberação as seguintes 

proposituras: 1) PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  11992244//22001177, de autoria do Executivo 

Municipal, que em súmula “autoriza o município de Alta Floresta/MT a firmar 

termo de cooperação técnica com a Associação Matogrossense dos Municípios – 

AMM e dá outras providências”, o qual foi discutido pelos vereadores: Mequiel 

Zacarias Ferreira iniciou falando que o projeto foi removido para discussão na 

sessão anterior e já retornou nesta sessão para votação, declarando que seu voto 

continuará sendo contrário, devido ao atraso nos convênios do Executivo junto 

às Instituições. Disse que o momento não é oportuno por faltar poucos meses 

para findar o ano, e os problemas que o município enfrenta por falta de recurso. 

Elisa Gomes Machado iniciou lembrando sobre a fala na sessão anterior, que 

primeiro é necessário cuidar da saúde, e esse projeto vem contrario a essa fala, 

por haver atrasos nos convênios que o município tem com as Instituições, Postos 

de Saúde sem médico e fechados, Consórcio de Saúde, dentre outros. A 

justificativa do projeto cita que o convênio é para beneficiar em especial, 

somente a conquista de um valor maior para o FETHAB. Declarou seu voto 

contrário devido o município estar com dificuldades financeiras para se manter. 

Valdecir José dos Santos (Mendonça) falou que o projeto é realmente para 

buscar aumentar o recurso do FETHAB para o município, e que existe o estudo 

de impacto para que o convênio possa ser celebrado. Falou que uma vez 

associado à AMM, trará muitos benefícios e nenhum dissabor ao município. 

Emerson Sais Machado falou que na semana passada, havia realmente 

solicitado para que o projeto pudesse ser retirado para discussão e no decorrer da 

semana buscou informações junto ao secretariado da prefeitura para esclarecer 

melhor suas duvidas relacionadas ao projeto. Disse que respeita o voto de cada 

Vereador. Mequiel Zacarias Ferreira iniciou agradeceu ao presidente pelo 

respeito, e solicitou que a revisão do termo de convenio com a AMM e que traga 

especificamente o objetivo para qual ele esta sendo firmado. Oslen Dias dos 

Santos (Tuti) falou que seu voto é favorável, porém o Executivo deveria ter 

esse respeito com a Câmara, para que pudessem esclarecer melhor o projeto. 
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Mencionou que numa reunião como o Secretário de Infraestrutura do Estado, 

Marcelo Duarte, os Deputados Nininho, Romoaldo e Dilmar, perguntaram se o 

município era associado junto a AMM e como a resposta do Prefeito foi 

negativa, sugeriram que se tornassem associados para que os recursos pudessem 

ser mais bem distribuídos. Disse que infelizmente, tudo é questão política. 

Emerson Sais Machado falou que o Executivo teve respeito com esta Casa de 

Leis e por esse motivo o projeto foi colocado em deliberação novamente. José 

Elói Crestani falou que é bom ser associado, porém terá que ser fiscalizado. 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) declarou seu voto contrário, devido o 

município não ter dinheiro para combustível e por estar findando o ano, podendo 

ser feito a partir do próximo ano. Valdecir Jose dos Santos (Mendonça) falou 

que ouvindo algumas palavras, citou que desde o primeiro prefeito teve 

dificuldades e todos os outros também. Citou que mesmo com toda a crise 

muitas obras estão sendo realizadas na pelo Prefeito Asiel, e ainda tem pessoas 

que não querem ajudar no crescimento do município. Marcos Roberto Menin 

falou que desde a sessão passada já era a favor e que aproveitou para conversar 

com o Líder do Governo do Estado, que confirmou sobre a importância do 

município ser conveniado a AMM. Charles Miranda Medeiros falou que 

excluindo o município das associações, as dificuldades só vão aumentando, e 

celebrando o convênio muito benefícios o município terá. Oslen Dias dos 

Santos (Tuti) falou no que no passado, com a ex-gestora o município era 

conveniado e tinha muitos benefícios. Acrescentou que se nada melhorar é só 

cancelar o convênio. Luiz Carlos Queiróz disse que vê o projeto com muita 

transparência, mencionando o que está descrito na justificativa, onde trás todas 

as prerrogativas, até mesmo para um possível cancelamento. Elisa Gomes 

Machado agradeceu o respeito do Presidente pelo voto de cada vereador, 

falando que não pediu votos contrários ao projeto para nenhum colega, mas sim, 

mostrando a deficiência que o município esta tendo para honrar com os 

convênios já existentes, e, por fim, pediu para que os colegas tenham respeito 

com o seu voto. Demilson Nunes Siqueira falou que esteve presente na reunião 
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juntamente com o Vereador Tuti, e confirmou a declaração do Secretário de 

Infraestrutura do Estado sobre a não participação na AMM. Ao final declarou 

seu voto favorável. Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) falou que realmente 

buscou informações junto a outros prefeitos, os quais disseram que se o 

município não for associado à AMM, não consegue receber os valores a que tem 

direito. Seu voto será favorável ao projeto, acrescentando que fiscalizará para 

saber se os resultados estão sendo obtidos com este convênio. José Aparecido 

dos Santos (Cidão) falou que seu voto será favorável, mesmo sabendo que o 

município está em dificuldades em manter os convênios em dias e que esse 

projeto será muito benéfico e ajudará o município a melhorar sua arrecadação. 

Encerrada as discussões, o PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  11992244//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. 2) PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  000099//22001177, de 

autoria do Vereador Valdecir José do Santos (Mendonça), que em súmula 

“denomina “Rua Irmão Walter Moreira Costa” a Rua R-4, situada na zona de 

expansão do Bairro Cidade Bela – Setor NW1, e dá outras providências”, o qual 

foi discutido pelos vereadores: Valdecir José dos Santos (Mendonça) o qual 

fez suas considerações, acrescentando razões às proposituras de sua autoria, 

mencionando a importância e o reconhecimento do Irmão Walter para com o 

município e para esta Casa de Leis. Charles Miranda Medeiros parabenizou o 

Vereador Mendonça pela propositura, e fez uma breve descrição sobre como foi 

sua vivencia junto ao Irmão Walter, o respeito, reconhecimento e a preocupação 

que ele tinha para com os outros. Luiz Carlos Queiróz parabenizou o Vereador 

Mendonça pela propositura, externando apoio a família e declarando os 

momentos em que esteve ao lado do Irmão Walter. Marcos Roberto Menin 

parabenizou o Vereador Mendonça pela propositura, relatando brevemente sobre 

os momentos que esteve ao lado do Irmão Walter. Emerson Sais Machado 

falou que teve o privilégio de votar por várias vezes no irmão Walter quando foi 

candidato a vereador e que aprendeu muito como pessoa e religioso que ele era. 
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E por fim parabenizou o vereador Mendonça pela propositura. Após, a PPrroojjeettoo  

ddee  LLeeii  nnºº..  000099//22001177 foi colocado em vvoottaaççããoo, a qual, atingido o quórum legal 

exigido de maioria simples foi aapprroovvaaddoo, por unanimidade. 3) MMooççããoo  nnºº  

004422//22001177  de Congratulações com o Servidor Público Municipal Getúlio 

Marques dos Santos, pelos relevantes serviços prestados na Secretaria de 

Infraestrutura, setor de pavimentação, de autoria do Vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça), a qual foi discutido pelos Vereadores: Valdecir José dos 

Santos (Mendonça) o qual fez suas considerações, acrescentando razões às 

proposituras de sua autoria, parabenizando o senhor Getúlio pelo excelente 

trabalho que vem desenvolvendo junto a Secretaria de Infraestrutura, nas ruas 

pavimentadas do município. Emerson Sais Machado parabenizou os servidores 

Getúlio e João Batista pelo trabalho que desenvolve em prol ao município. Luiz 

Carlos de Queiróz disse ser muito fácil falar da pessoa do senhor Getúlio e do 

senhor João Batista, pois são pessoas que não medem esforços em realizar os 

serviços em prol ao município, acrescentando que teve o privilegio de trabalhar 

com eles na Secretaria de Infraestrutura. Charles Miranda de Medeiros fez um 

breve comentário sobre a importância dos servidores para a Secretaria de 

Infraestrutura e para o município. Marcos Roberto Menin parabenizou os 

servidores Getulio e João Batista pelo excelente trabalho que desenvolvem na 

Secretaria de Infraestrutura, sem medir esforços para o município. Encerrada as 

discussões, a MMooççããoo  nnºº  004422//22001177 foi colocada em vvoottaaççããoo, a qual, atingido o 

quórum legal exigido de maioria simples foi aapprroovvaaddaa, por unanimidade. 4) 

MMooççããoo  nnºº  004433//22001177  ddee  Congratulações com o servidor público municipal João 

Batista dos Santos, pelos relevantes serviços prestados na Secretaria de 

Infraestrutura, setor de pavimentação, de autoria do Vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça), a qual foi discutido pelos Vereadores: Valdecir José dos 

Santos (Mendonça) o qual fez suas considerações, acrescentando razões às 

proposituras de sua autoria, parabenizando o senhor João Batista pelo excelente 

trabalho que vem desenvolvendo junto a Secretaria de Infraestrutura, nas ruas 

pavimentadas do município. José Elói Crestani parabenizou os servidores 
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Getulio e João Batista pelo excelente trabalho que desenvolvem e que Deus 

continue abençoando suas famílias. Após, a MMooççããoo  nnºº  004433//22001177 foi colocado em 

votação, a qual, atingido o quórum legal exigido de maioria simples foi 

aapprroovvaaddaa, por unanimidade. Na seqüência, a Vereadora Aparecida Scatambuli 

Sicuto (Cida), na condição de presidente da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, solicitou aa  ddiissppeennssaa  ddaa  rreeddaaççããoo  ffiinnaall  ddooss  PPrroojjeettooss  ddee  LLeeii  nnººss  

11992244//22001177  ee  000099//22001177, havendo a ccoonnccoorrddâânncciiaa  ddee  ttooddooss os vereadores, 

observando a ausência, no Plenário, do Vereador Marcos Roberto Menin. Para 

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

Emerson Machado, por oportuno, realizou a leitura do Ofício nº 326/2017 GP, 

por meio do qual o Excelentíssimo Prefeito parabeniza os nobres Vereadores 

pelo “Dia do Vereador”, comemorado no dia 1º de Outubro do corrente. Após, 

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. 


