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Ata da trigésima segunda Sessão Ordinária, da primeira Sessão Legislativa, da nona 

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia vinte e quatro de outubro de 

dois mil e dezessete, com início às nove horas e vinte 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. Antes de passar ao Expediente, e com a presença dos SINTEP/MT- Alta 

Floresta e dos professores, o Senhor Presidente, iniciou agradecendo a presença dos 

professores e disse que conversou com a ilmarli, comunicando que não tem nenhum 

projeto voltado para a educação nesta Casa de Leis, e que somente irá colocá-lo em 

deliberação, após o projeto ser amplamente discutido e em comum acordo com a 

categoria, Ministério Público e Executivo. Passando ao Expediente, foi colocada em 

discussão e votação a ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes correspondências recebidas: 

Convite da Prefeitura Municipal de Alta Floresta para cerimônia de inauguração do posto 

de saúde Unidade V Dr. Hamilton Kubitski no bairro Cidade Alta, dia 30/10/2017 às 

09h00min; Ofício nº 283/2017-DMCJ, agradece o Vereador Presidente da Câmara 

Municipal de Alta Floresta pelo apoio e parceria na realização do Miss Alta Floresta 

2017; Ofício nº 310/2017-DMCJ, convida o Senhor Presidente a participar a abertura do 

Encontro de Gestores Municipais de Cultura, que aconterá no dia 26 de outubro, às 

08h00min no Centro Cultural; Ofício nº 63/2017-PRESIDENCIA DA SUBSEDE 

SINTEP/MT-ALTA FLORESTA, o qual solicita compromisso de cada Edil com os 

profissionais de educação não votando ou permitindo que tramite de nenhum projeto de 

lei contrario aos interesses dos profissionais da educação, e a necessidade de interver e 

mediar junto ao executivo sobre uma data para pagamento dos salários dos meses de 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 2 de 10 
 

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/ 

 

Outubro, Novembro e Dezembro. Após, o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

matérias em apresentação: Indicação nº 177/2017, ao Secretário de Infraestrutura, a 

necessidade de implantação de quebra-molas na Avenida Brasil, próximo ao Hotel 

Vitaliti, no bairro Jardim Primavera, do Vereador Emerson Sais Machado; Projeto de Lei 

nº 1.935/2017 que em súmula altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.369/2017 e dá 

outras providências, de autoria do Executivo Municipal; Projeto de Lei nº 1935/2017 que 

em súmula dispõe sobre a autorização para a abertura de Crédito Adicional Suplementar 

na estrutura da Lei 2.349/2016, Lei Orçamentaria Anual do municipio Exercicio de 2017, 

e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Concluída a leitura, o 

Senhor Presidente informou que as matérias ora apresentadas seriam encaminhadas 

conforme disposição regimental. 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 de Queiróz o qual comprimentou a todos e iniciou dizendo que 

gostaria de utilizar seu tempo para falar sobre o oficio do SINTEP encaminhado aos 

vereadores, parabenizando pelo conteúdo contido no oficio e pelas reivindicações que 

estão sendo solicitadas. Falou que a classe pode contar com todos os Vereadores, que não 

aceitam o atraso dos salários dos profissionais. Colocou-se a disposição em apoiar suas 

reivindicações e que juntamente com os colegas vereadores irá ao executivo para 

estabelecer uma data para pagamento e cobrar da Secretária de Educação que tenham 

mais diálogos com a classe. Dando prosseguimento, o Vereador Marcos Roberto Menin 

cumprimentou a todos os presentes, e, iniciou falando sobre a presença dos profissionais 

da educação no plenário, mesmo não sendo uma causa nobre. Coadunando com o 

pronunciamento do Vereador Luiz Carlos, estará lutando pelos direitos da categoria. 

Agradeceu. Neste intermédio o Senhor Presidente, verificou com a Presidente do Sintep, 

se a Secretária de Educação está mantendo diálogo com a categoria, e como a reposta foi 

negativa, que buscará conversar com a Secretária para solucionar este problema. José Elói 

Crestani cumprimentou a todos e iniciou falando sobre o problema que está ocorrendo 

com os professores, sendo inadmissível que esteja acontecendo. Se colocou a disposição 

da categoria naquilo que for possível e declarando seu voto contrário a qualquer projeto 
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que venha para esta Casa de Leis que seja desfavorável a categoria. Fez o uso da fala o 

Vereador Valdecir José dos Santos (Mendoça) o qual cumprimentou a todos e deixou 

registrado seu repudio a uma novela que está sendo transmitido por um canal de televisão 

que denigre a imagem da família. Sobre o pronunciamento de alguns colegas sobre o 

problema que está ocorrendo na educação, disse que realmente está faltando diálogo com 

a categoria. Deixou registrado também que o Prefeito não encaminhará nenhum projeto 

que prejudicará a classe educacional, e caso venha, primeiramente será discutido com a 

categoria. Acrescentou que a classe dos professores necessita ser valorizada, tanto a nível 

nacional quanto municipal. Disse que o executivo não foi notificado sobre a mudança da 

carga horária dos professores e se colocou a disposição da classe naquilo que for possível. 

Agradeceu. O Vereador Mequiel Zacarias Ferreira iniciou seu discurso 

cumprimentando a todos. Falou que acompanhou durante toda a semana a categoria e que 

a principal discussão da classe não se resume na questão do projeto e sim sobre o 

recebimento dos seus salários que estão atrasados, mencionando que em 2014 foi 

aprovado o Plano Municipal de Educação, que prevê na meta 18 a valorização 

profissional. Falou sobre os professores que se dedicam a semana inteira, a dificuldade 

que tem para ensinar hoje me dia, a falta de valorização e a perda da autoridade perante 

aos alunos. Convocou os vereadores a fim de se aproximarem mais da classe educacional, 

verificar suas necessidades e reivindicações e buscar o melhor aos servidores da educação. 

Citou como exemplo o que o professor tem que enfrentar no dia a dia com os alunos, 

onde um aluno saiu da sala para usar entorpecentes e retornando já fora de si, desafiando a 

professora. Disse que o papel do legislativo e principalmente o executivo precisam 

acompanhar e valorizar melhor os profissionais de educação. Por fim, se colocou a 

disposição da categoria, dizendo que continuará acompanhando os servidores da 

educação nas suas reivindicações, buscando ajudar naquilo que for possível. Dando 

prosseguimento, José Aparecido dos Santos “Cidão” cumprientou a todos e iniciou 

dizendo que teria muito a falar, sobre a ponte do boa nova, ameaças recebidas pela 

diretoria do Jardim Renascer, dentre outros, porém irá fazer seu pronunciamento voltado a 

Categoria Educacional. Mencionou sobre uma faixa da educação que dizia “Vereadores 

que fecham o olho para a educação não merecem votos”. Acrescentou que esta cobrança 
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feita pelos servidores aos vereadores, deveriam se estender aos deputados, prefeitos e 

empresários que não valorizam a classe. Por fim se colocou a disposição para ajudar 

naquilo que for necessário e solicitou que os Vereadores ajudem a resolver o problema 

que a educação esta passando. Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) 

cumprimentando a todos, iniciou dizendo que tem que cobrar e está cobrando diretamente 

o Executivo que regularize o pagamento dos servidores. Sobre a possível vinda do projeto 

que muda a carga horária, mesmo sendo ventilado, já se colocou contrário ao projeto. Em 

relação ao salário atrasado, disse que conversou com os secretários responsáveis, e os 

mesmos disseram que o pagamento dos servidores que estavam faltando foi realizado 

ontem. Mencionou que é um Vereador que vota projetos apenas que são voltados para 

beneficio da população. Citou a visita do Governador no último dia 15/10, onde realizou 

várias cobranças, dentre elas a conclusão dos leitos de UTI no Hospital Regional, e que 

daqui a alguns dias participarão de uma audiência na Capital do Estado entre os 

Vereadores e Governador. Por fim se colocou a disposição da categoria na luta pelas 

reivindicações. Em sequencia, a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) Iniciou 

cumprimentando a todos e mencionando sobre a presença dos professores pelas 

reivindicações que estão cobrando. Fez um breve comentário sobre a recomendação do 

Ministério Público em relação a legislação vigente no município sobre a carga horária dos 

servidores da educação. Sobre o projeto que poderá vir a esta Casa de Leis, será contraria 

por não aceitar a forma como está sendo proposta. Mencionou que a Secretária de 

Educação não está tendo nenhum diálogo com a categoria, não responde ao menos um 

simples oficio. Salientou que a classe deveria ser valorizada, tendo ao menos seu salários 

pagos em dia. Por fim se colocou a disposição, agradecendo. Elisa Gomes Machado, 

cumprimentando a todos, iniciou dizendo estar indignada com o que está acontecendo. 

Falou que os servidores deveriam ser respeitados em todos os sentidos e que a discussão 

para que seja definida uma data para pagamento dos salários não seria necessário, uma 

vez que a Constituição Federal já assegura a data do pagamento. Disse que os Secretários 

e Prefeitos deveriam responder os ofícios e requerimentos que são aprovados pelos 

colegas vereadores. Falou que não adianta vir na tribuna para fazer discurso bonito para 

receber aplausos no final e não conhecer o dia a dia dos servidores em suas funções. Na 
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saúde, disse que está indignada, devido o município não estar realizando exames de 

mamografia e ao menos retirar os laudos dos exames já realizados. Acrescentou que o 

município está a seis meses sem fazer o repasse ao Consórcio e o Governo esta atrasado 

desde o mês de junho, prejudicando assim o atendimento a população. Fez mais algumas 

considerações finais, agradecendo. O vereador Oslen Dias Santos (Tuti) cumprimentou 

a todos e iniciou falando que a Secretária de Educação é tão atrapalhada que numa 

viagem a Capital do Estado, andou falando mal de algumas pessoas e também de alguns 

vereadores, e logo em seguida, o Secretário de Estado de Educação ligou e comunicou 

sobre a Secretária havia falado. Disse que a Secretária recebeu do Instituto Tiradentes, 

como Secretária mais atuante, porém se não pagar o boleto que acompanha o prêmio não 

recebe a homenagem e o reconhecimento. Mencionou que falta organização e 

planejamento, e que novamente falaram que irão fechar a Escola do Ramal do Mogno, 

mesmo não havendo motivo, como ocorreu em anos anteriores. Falou que o Prefeito 

deveria exonerar a Secretária de Educação por não respeitar e nem dialogar com a 

categoria. Citou que a Secretária foi uma indicação do PSD do Vereador Charles. Fez 

mais algumas considerações, agradeceu. Utilizando de sua parte em tribuna, o Vereador 

Demilson Nunes Siqueira iniciou cumprimentando a todos, falando que já estudou em 

quase todas as escolas do município e conhece as lutas da categoria. Citou que na família 

existem vários professores e que seu cunhado já foi ameaçado por aluno em quanto 

lecionava. Se colocou a disposição da categoria, agradecendo a presença de todos. O 

Vereador Charles Miranda Medeiros cumprimentou a todos, falou que esteve na parte 

da manhã na Prefeitura buscando informações sobre a questão dos pagamentos dos 

salários dos servidores, tanto da saúde quanto da educação. Cobrou do Prefeito e do 

Secretário de Planejamento que busquem adequar e realizar os pagamentos dos servidores 

em dia. Acrescentou que os servidores da saúde também deverão entrar em greve 

buscando as mesmas reivindicações. Mencionou que no pronunciamento do Vereador 

Tuti, o mesmo disse que a Secretária de Educação era indicação do PSD. Comunicou ser 

inverdade, pois a indicação partiu da primeira dama Luzmaia, e acrescentou ainda que a 

Secretária não é filiada ao PSD.  Neste intermédio, usando da prerrogativa regimental de 

aparte, fez uso da palavra o vereador Oslen Dias Santos (Tuti), dizendo que os 
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Presidente deveria convocar a Primeira Dama para conversar sobre a indicação da 

Secretária de Educação e sobre os problemas que estão ocorrendo na Educação. 

Retomando seu discurso, o vereador Charles Miranda Medeiros, disse que a partir desse 

momento, como líder do PSD na Câmara, sugere que a Secretária de Educação seja 

exonerada do cargo. 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, falou que fez um curso do EMPRETEC, onde foi buscar 

conhecimentos de como administrar e conhecer melhor os procedimentos na 

administração pública. Mencionou que luta por todas as categorias, citando a saúde como 

exemplo, onde conseguiu junto ao Deputado Federal Victorio Galli uma emenda no valor 

de um milhão de reais, que foram utilizados para adquirir equipamentos para os Postos de 

Saúde. Disse que os Secretários deveriam fazer planejamentos a cada seis meses, e caso 

não consigam realizar a ações, que sejam exonerados. Solicitou a Presidente do SINTEP, 

cópia dos ofícios que foram encaminhados a Secretária de Educação, para que possa 

verificar o que esta acontecendo, e porque não esta atendendo e nem respondendo as 

reivindicações da classe educacional. Sobre o projeto, mencionou que não virá para esta 

Casas de Leis, enquanto não tiver a discussão e o entendimento de todos os envolvidos. 

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 todos. Antes de Iniciar a Ordem do dia, foi 

levantada a questão de ordem pelo Vereador Marcos Roberto menin, que solicitou ao 

Presidente adiamento do Projeto de Lei nº 1929/2017 por até quatro sessões, solicitando 

ainda que seja agendada uma reunião juntamente com a Associação de Moradores do 

bairro Jardim Renascer, sendo aprovado por todos os vereadores. Passando à Ordem do 

Dia, foram colocadas em deliberação as seguintes proposituras: 1) PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  

11993300//22001177,,  qquuee  eemm  ssúúmmuullaa  ""ddiissppõõee  ssoobbrree  aa  aauuttoorriizzaaççããoo  ppaarraa  aa  aabbeerrttuurraa  ddee  ccrrééddiittoo  

aaddiicciioonnaall  eessppeecciiaall  nnaa  eessttrruuttuurraa  ddaa  LLeeii  22334499//22001166,,  LLeeii  OOrrççaammeennttáárriiaa  AAnnuuaall  ddoo  mmuunniicciippiioo  

ddoo  EExxeerrcciicciioo  ddee  22001177  ee  ddáá  oouuttrraass  pprroovviiddêênncciiaass"",, ddee  aauuttoorriiaa  ddoo  EExxeeccuuttiivvoo  MMuunniicciippaall, o 

qual foi discultidos pelos vereadores: Elisa Gomes Machado solicitou que fosse 

registrado em ata que o projeto é para abertura de credito para o aeroporto o valor de 
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180.000,00 para aquisição de pneus para os caminhões. Disse que no passado já foi 

votado outro projeto no valor de 700.000,00 também para o aeroporto. Acrescentou que 

neste projeto também esta realizando a abertura de crédito relacionado ao convênio com a 

AMM, sendo que o momento não é apropriado para efetuar o pagamento do convênio 

devido as problemas que estão ocorrendo na saúde, educação e outras secretárias por falta 

de recursos. Mequiel Zacarias Ferreira coadunou com a ressalva da vereadora Elisa, 

porém não concorda com o convênio junto a AMM neste momento devido a falta de 

recursos para pagamento dos salários. Emerson Sais Machado sobre a questão da 

AMM, disse que a associação já entrou contra o Estado devido ao não recebimento no 

valor de 900.000,00 que deve ao município. Mequiel Zacarias Ferreira justificou não 

ser contra o projeto, apenas pelo momento não ser favorável. Elisa Gomes Machado 

quanto citou outros projetos era apenas para complementar o projeto que está sendo 

votado. Encerrada as discussões, o Projeto de Lei nº 1930/2017, foi colocado em votação, 

o qual, atingido o quórum legal exigido de 2/3 foi aprovado, por unanimidade. Neste 

intermédio, o Senhor Presidente comunicou aos vereadores e professores presentes no 

Plenário que foi agendado uma reunião para amanhã as nove horas na Prefeitura 

juntamente com o SINTEP, Cornoel Ribeiro, Procuradora Jurídica Dra Naiara, 

Controladora Interna Verônica e Dra Nelma da Secretaria Estratégica. 2) PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  

nnºº  001122//22001177,,  qquuee  eemm  ssúúmmuullaa  ""ddeennoommiinnaa  ““TTrraavveessssaa  SSaannddrraa  MMuurraattaa  IIttoo””  aa  TTrraavveessssaa  BB,,  

ssiittuuaaddaa  nnoo  CCaanntteeiirroo  CCeennttrraall,,  ee  ddáá  oouuttrraass  pprroovviiddêênncciiaass"",, ddee  aauuttoorriiaa  ddoo  vveerreeaaddoorr  EEmmeerrssoonn  

SSaaiiss  MMaacchhaaddoo, o qual foi discultido pelo vereador Emerson Sais Machado disse que o 

projeto pode não ser de relevância, mas para a família é importante. Por fim solicita o voto 

favorável aos colegas vereadores. Após, o Projeto de Lei nº 012/2017 foi colocado em 

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

unanimidade. 3) PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  001133//22001177,,  qquuee  eemm  ssúúmmuullaa  ""rreeccoonnhheeccee  ccoommoo  ppaarrttee  

iinntteeggrraannttee  ddaa  mmaallhhaa  vviiáárriiaa  mmuunniicciippaall  ee  ooffiicciiaallmmeennttee  ddeennoommiinnaa  ccoommoo  ““EEssttrraaddaa  SSããoo  JJooããoo””,,  

aa  vviiaa  qquuee  eessppeecciiffiiccaa"",, ddee  aauuttoorriiaa  ddoo  vveerreeaaddoorr  MMaarrccooss  RRoobbeerrttoo  MMeenniinn, o qual foi discultido 

pelo vereador Marcos Roberto Menin, dizendo que esse projeto de reconhecimento da 

estrada é para fins de regularização fundiária que esta ocorrendo no setor. Após, o Projeto 

de Lei nº 013/2017 foi colocado em votação, a qual, atingido o quórum legal exigido de 
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maioria simples foi aprovado, por unanimidade. 4) PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  001144//22001177,,  qquuee  eemm  

ssúúmmuullaa  ""ddeennoommiinnaa  ddee  ““UUBBSS  VV  DDrr..  HHaammiillttoonn  KKuubbiittsskkii””,,  aa  UUnniiddaaddee  BBáássiiccaa  ddee  SSaaúúddee  ddaa  

FFaammíílliiaa  VV,,  ee  ddáá  oouuttrraass  pprroovviiddêênncciiaass"",, ddee  aauuttoorriiaa  ddooss  vveerreeaaddoorreess  CChhaarrlleess  MMiirraannddaa  

MMeeddeeiirrooss  ee  JJoosséé  EEllóóii  CCrreessttaannii, o qual foi discultidos pelos vereadores: Charles Miranda 

Medeiros que solicitou o voto favorável dos colegas vereadores, por reconhecer o Dr. 

Hamilton como ícone e dedicação nos serviços realizados na Saúde do município. José 

Elói Crestani fez sua considerações, reconhecendo os trabalhos realizados pelos Dr. 

Hamilton na saúde do município. Emerson Sais Machado parabenizou os vereadores 

pelo reconhecimento dos trabalhos do Dr. Hamilton no município. Charles Miranda 

Medeiros disse que na gestão do Prefeito Vicente da Riva, sem falar de sua gestão, que 

em setembro, outubro, novembro e dezembro de 1999, os médicos ficaram sem receber 

salários, porém não deixaram de realizar seus atendimentos. Após, o Projeto de Lei nº 

014/2017 foi colocado em votação, a qual, atingido o quórum legal exigido de maioria 

simples foi aprovado, por unanimidade. 5) MMooççããoo  nnºº  004477//22001177,,  ddee  

CCOONNGGRRAATTUULLAAÇÇÕÕEESS  ccoomm  aa  DDiirreettoorraa  ddee  CCuullttuurraa  ee  JJuuvveennttuuddee  SSrraa..  FFllaavviiaa  BBuullhhõõeess  

BBuucchhmmaannnn,,  eexxtteennssiivvaa  aa  ttooddooss  ooss  eennvvoollvviiddooss  ee  ccoollaabboorraaddoorreess,,  ppeellaa  bbrriillhhaannttee  oorrggaanniizzaaççããoo  ee  

ssuucceessssoo  ddoo  eevveennttoo  MMiissss  AAllttaa  FFlloorreessttaa  22001177, de autoria da Câmara Municipal, a qual foi 

discutida pelos Vereadores: Marcos Roberto Menin, Emerson Sais Machado, Charles 

Miranda Medeiros, Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Luiz Carlos de Queiróz, 

Mequiel Zacarias Ferreira, Elisa Gomes Machado, Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), José Elói Crestani e Oslen Dias dos Santos que da mesma forma, 

parabenizaram os envlovidos pela realização do Miss Alta Floresta. Mencionaram as 

dificuldades enfrentadas, a equipe da Diretoria de Cultura não mediu esforços na 

realização Miss Alta Floresta 2017, dentre várias outras que ocorreram. Citaram que a 

Direção de Cultura deveria ser tansformada em Secretaria a fim de buscar mais recursos 

junto ao Governo Federal e diversificar as atividades voltadas a cutura do município. 

Após, a Moção nº 047/2017 foi colocada em votação, a qual, atingido o quórum legal 

exigido de maioria simples foi aprovada, por unanimidade. 6) MMooççããoo  nnºº  004488//22001177,,  ddee  

CCOONNGGRRAATTUULLAAÇÇÕÕEESS  ccoomm  aaggrrooppeeccuuaarriissttaa,,  SSeennhhoorr  CCEELLSSOO  GGOOMMEESS  DDOOSS  SSAANNTTOOSS,,  

ccoonnhheecciiddoo  ppooppuullaarrmmeennttee  ccoommoo  ““CCeellssoo  BBaallaa””,,  ppeelloo  iinnvveessttiimmeennttoo  ppoorr  mmeeiioo  ddee  aarrmmaazzéénnss  



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 9 de 10 
 

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/ 

 

eemm  AAllttaa  FFlloorreessttaa,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddaa  vveerreeaaddoorr  OOsslleenn  DDiiaass  ddooss  SSaannttooss  ((TTuuttii)), a qual foi discultida 

pelos Vereadores: Oslen Dias dos Santos (Tuti) e Marcos Roberto Menin que de 

mesmo modo, parabenizaram o Empresário Celso Gomes pelo investimento que está 

sendo realizado no município, fortalecendo ainda mais a geração de emprego e renda, e 

tendo uma visão a longo prazo com o aumento da agricultura na região. Após, a Moção nº 

048/2017 foi colocado em votação, a qual, atingido o quórum legal exigido de maioria 

simples foi aprovada, por unanimidade. 7) MMooççããoo  nnºº  004499//22001177,,  ddee  

CCOONNGGRRAATTUULLAAÇÇÕÕEESS  ccoomm  aa  IIggrreejjaa  CCaattóólliiccaa,,  PPaarróóqquuiiaa  SSaannttaa  CCrruuzz,,  ppeellooss  4400  aannooss  ddee  

ccaannoonniizzaaççããoo  nnoo  mmuunniiccííppiioo,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddoo  VVeerreeaaddoorr  MMaarrccooss  RRoobbeerrttoo  MMeenniinn,, a qual foi 

discutida pelo Vereadores: Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, José 

Aparecido dos Santos (Cidão), Elisa Gomes Machado, Charles Miranda Medeiros e 

Luiz Carlos de Queiróz, que de mesmo modo, parabenizaram o Pároco da Paróquia 

Santa Cruz, Padre Rodrigo, pela organização e realização das comemorações dos 40 anos 

da Paróquia Santa Cruz no municipio, que contou ainda com a presença dos Padres já 

passaram pela Paróquia desde a sua criação. Externaram as felicitações as comunidades 

que fazem parte da Paróquia, da Paroquia Bom Pastor e de todos os Padres 

Sacramentinos. Por fim parabenizaram o Vereador Marcos Menin pela propositura. Após, 

a Moção nº 049/2017 foi colocado em votação, a qual, atingido o quórum legal exigido de 

maioria simples foi aprovada, por unanimidade. 8) MMooççããoo  nnºº  005500//22001177,,  ddee  

CCOONNGGRRAATTUULLAAÇÇÕÕEESS  ccoomm  oo  CCoooorrddeennaaddoorr  ddee  OObbrraass  MMaarrcceelloo  RRooddrriigguueess  MMaarrqquueess,,  bbeemm  

ccoommoo  ccoomm  ooss  rreeeedduuccaannddooss  ddaa  FFuunnddaaççããoo  NNoovvaa  CChhaannccee,,  ppeellooss  rreelleevvaanntteess  sseerrvviiççooss  

pprreessttaaddooss  jjuunnttoo  àà  SSeeccrreettaarriiaa  MMuunniicciippaall  ddee  IInnffrraaeessttrruuttuurraa,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddoo  VVeerreeaaddoorr  VVaallddeecciirr  

JJoosséé  ddooss  SSaannttooss  ((MMeennddoonnççaa)),, a qual foi discutida pelo Vereadores: Valdecir José dos 

Santos (Mendonça), Emerson Sais Machado, Elisa Gomes Machado, Marcos 

Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, José Elói Crestani, Luiz Carlos de 

Queiróz, José Aparecido dos Santos (Cidão), Charles Miranda Medeiros, Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida) e Oslen Dias dos Santos (Tuti), que de mesmo modo, 

parabenizaram o Coordenador de Obras Marcelo pela responsabilidade de coordenar esta 

esquipe que tanto está faz pelo município, os reeducandos do Projeto Nova Chance, que 

estão tendo a oportunidade de buscar uma vida melhor e pelos serviços prestados no 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 10 de 10 
 

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 através das obras que estão sendo executadas, e, também a Juíza Dra Janaína 

que trouxe este importante projeto ao municipio. Por fim parabenizaram o Vereador 

Mendonça pelo reconhecimento aos reeducandos e servidores da Secretaria de 

Infraestrutura. Após, a Moção nº 050/2017 foi colocado em votação, a qual, atingido o 

quórum legal exigido de maioria simples foi aprovada, por unanimidade. Neste momento, 

a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, na condição de Presidente da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, solicitou a dispensa da Redação Final dos Projetos de 

Lei nº 1930, 012, 013 e 014/2017, havendo a concordância de todos os vereadores. Para 

concluir, não havendo pedido de explicações pessoais, o Senhor Presidente ratificou que a 

reunião agendanda na prefeitura municipal, ocorrera as 08h00min e não as 09h00min 

como havia dito anteriormente. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a proteção de 

Deus e a presença de todos, o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão, às 

onze horas e quarenta minutos. 


