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Ata da trigésima terceira Sessão Ordinária, da primeira Sessão Legislativa, da 

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia trinta e um de 

outubro de dois mil e dezessete, com início às nove horas e treze 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, 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: 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;  Ofício nº 355/2017-GP, convida o Senhor 

Presidente e demais vereadores para participarem de uma reunião de trabalho, 

que aconterá no dia 01 de novembro, às 08h00min, nesta cidade, para discussão 

sobre a Revisão da Minuta do Plano Diretor de Alta Floresta-MT; Ofício nº 

067/2017-CA-AFL, em resposta ao ofício 384/2017-GAB, de 05 de outubro de 

2017, indicação sobre a necessidade pavimentação asfáltica na Avenida C, 

supostamente realizado pela Concessionária; Ofício nº 306/2017-DE da Direção 

Executiva do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta 

(IPREAF), encaminhando a esta Casa o balancete financeiro referente ao mês de 

setembro de 2017. Após, o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

matérias em apresentação: Indicação nº 178/2017, ao Executivo Municipal, 

com cópia à Secretaria de Infraestrutura, a necessidade de limpeza das áreas 
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verdes, entre a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Católica, no bairro São 

José Operário, do Vereador José Elói Crestani; Indicação nº 179/2017, ao 

Executivo Municipal, com cópia à Secretaria Municipal de Saúde, a necessidade 

de fazer uma área coberta no Posto de Saúde, no bairro São José Operário, da 

Vereadora Elisa Gomes Machado. 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  agradecendo o presidente da Câmara, vereador Emerson Machado, por 

ter atendido a reivindicação dos vereadores, em relação ao aumento do vale 

alimentação dos funcionários da Casa. Continuando, solicitou que a Assessoria 

da Câmara fizesse um ofício a Infraero, a fim de realizarem a pintura da Torre 

de Comando do Aeroporto. Após criticou o Governo do Estado pela paralização 

do DETRAN, pedindo que fosse feito um oficio em nome de todos os 

vereadores, reivindicando o retorno imediato dos trabalhos. Finalizando, fez 

uma proposta, solicitando que antes do Jurídico da Câmara dar os pareceres 

contrários as matérias, que entrassem em contato com o Jurídico da Prefeitura, 

evitando assim transtornos nas comissões, e acrescenta que o pessoal da 

Prefeitura observe melhor os projetos que são encaminhados a esta Casa de Leis. 

Dando prosseguimento, o Vereador Marcos Roberto Menin cumprimentou a 

todos os presentes, e, iniciou parabenizando o Prefeito pela inaguração da UBS 

do bairro Cidade Alta, parabenizando também os vereadores Elói e Charles por 

ter indicado a denominação do mesmo em homenagem ao Dr. Hamilton. Em 

seguida, falou que espera em breve inagurar um novo PSF no Jardim Primavera. 

Continuando, explanou sobre o aumento do vale alimentação dos funcionários 

da Câmara, afirmando que espera um aumento digno. Para concluir falou sobre a 

cobrança que deve ser feita ao Governo sobre o retorno do DETRAN, e do 

terreno que será doado para a construção do novo prédio do DETRAN, que será 
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modelo no Estado. José Elói Crestani cumprimentou a todos, e iniciou 

parabenizando o prefeito pela inaugaração do Posto de Saúde da Cidade Alta, 

afirmando que o posto ajudará muito a população. Em seguida, falou de seu 

Projeto de Lei homenagendo o Posto de Saúde com o nome do Dr. Hamilton. 

Continuando, citou os discursos dos vereadores Luiz Carlos e Marcos Menin, 

sobre o vale alimentação dos servidores da Câmara, pontuando que, quando foi 

Presidente da Câmara teve a oportunidade de implantar o vale, pedindo que o 

presidente olhe com carinho agora para o aumento do mesmo. Após, fez uma 

reivindicação a Secretaria de Transporte e Segurança, que na hora do vôo no 

Aeroporto, fosse colocado os agentes de trânsitos, para assim melhorar o trânsito 

do local. Finalizando, falou da situação atual da rodoviária, registrando que os 

agentes de transito fizessem uma fiscalização no local, dando mais segurança as 

pessoas que ali freqüentam. Fez o uso da fala o Vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendoça) o qual cumprimentou a todos, agradeceu o Presidente da 

Câmara vereador Emerson Machado pela maneira que conduz o bem estar dos 

funcionários da Casa, falando que sua posição é positiva no aumento do vale 

alimentação, destacando o ânimo dos funcionários e a boa vontade dos mesmos. 

Continuando, falou que o Prefeito foi a Brasilia para ver alguns projetos e 

emendas, para assim, trazer coisas boas ao município. Após citou a inauguração 

da UBS da Cidade Alta,. Finalizando agradeceu o secretário Elói, por ter feito as 

restaurações da ponte no bairro Cidade Bela, para assim poder esperar a obra da 

mesma para o ano que vem. O Vereador Mequiel Zacarias Ferreira iniciou seu 

discurso cumprimentando a todos, em seguida lembrou ao Líder do Prefeito, 

vereador Mendonça, que ainda estão aguardando a prestação de contas semestral 

do Prefeito. Continuando, disse que foi votado o PPA nos dois turnos, e que 

ainda precisa votar a Redação Final. Falou que os anexos da LDO precisam ser 

alterados por conta das modificações do PPA, ressaltando que não chegou até a 

Câmara os anexos da LOA. Acrescentou que já estar no mês de novembro e tem 

duas peças orçamentárias ainda para ser votada, deixando registrada as questões 

citadas. Em seguida, falou sobre a categoria da educação, que houve uma 
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reunião com o Executivo e com a presença da maioria dos vereadores, onde foi 

proposto aos professores uma data base para o pagamento do dia 20, 

condicionado pelos repasses, e o projeto da carga horária, onde primeiro seria 

feito uma análise jurídica com a Dra Naiara e depois seria discutida com a 

categoria. Acrescentou que a greve foi suspensa até o dia 8 de novembro, 

afirmando que a data do dia 20 para o pagamento não foi aceito pela categoria. 

Expos que, se não houver o pagamento na data certa os professores retornarão a 

greve. Salientou que a categoria da saúde também está se mobilizando no 

mesmo sentido. Em seguida o vereador disse que esteve acompanhando o Fórum 

Municipal de Cultura, com a presença do Sr. Geraldo Cesar, da Secretaria de 

Cultura de Cuiabá, que trouxe uma proposição sobre o Sistema Municipal de 

Cultura. Finalizando, disse que todos estão preocupados com a situação atual do 

município, citando que no mês de outubro rosa não houve exames de 

mamografia, devido o pagamento ao Consórcio da Saúde estar atrasado a 6 

meses, sugerindo que se não deu para fazer no mês de outubro que o município 

se regularize para fazer os exames em novembro. José Aparecido dos Santos 

“Cidão” cumprimentou a todos e, iniciou dizendo que a ponte do Boa Nova, foi 

uma obra que trouxe tranqüilidade ao bairro, por ser uma obra de alto nível, 

ressaltando e agradecendo o empresário Luis Araujo que não deixou de fornecer 

material para a obra mesmo sem pagamento. Continuando, agradeceu o vereador 

Charles por ter atendindo imediatamente uma pessoa com hanseníase, e, 

imediamente fez o encaminhamento para Cuiabá. Disse que o município tinha 

um médico especialista na doença, Dr. Cassasque, e por falta de recursos o 

médico não atende mais no município. Mencionou que seu assessor procurou o 

Escritório Regional de Saúde e conseguiu uma vaga com o doutor citado em 

Paranaíta, e a pessoa foi atendida rapidamente, já estando melhor de saúde. 

Sugeriu então, que seja realizada uma reunião com o Secretário de Saúde para 

contratar novamente o médico especialista no município. Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida Pires) cumprimentando a todos, iniciou registrando sua 

participação na Audiência Publica da Concessão da MT-320 e 208, afirmando 
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que teve a oportunidade de fazer algumas propostas, por escrito e verbalmente, 

entre elas radares de velocidade, benfeitorias nas vias e um viaduto no trevo da 

entrada da cidade. Disse que até a cidade de Santa Helena terão três pedágios, 

onde o preço inicial será de sete reais e noventa centavos. Em seguida, 

mencionou que propôs na reunião que seja feito uma praça com valor menor 

entre Carlinda e Alta Floresta, por motivo de muitos agricultores virem 

constantemente ao município de Alta Floresta, ficando pesado o pagamento para 

os mesmos. Após, disse que propôs que o governo também analise a redução da 

alíquota do FETHAB, por motivo da transferência das MT-208 e 320 para a 

iniciativa privada, ou então faça uma análise na alíquota do IPVA das empresas. 

Acrescentou que o governo já quer as praças de pedágios em funcionamento no 

segundo semestre de 2018. Em sequencia, a Vereadora Aparecida Scatambuli 

Sicuto (Cida) cumprimentou a todos, iniciou falando que concorda com o 

discurso do vereador Luiz Carlos, sobre a problemática do parecer contrário do 

Jurídico da Câmara, e que deve se rever os impasses existentes. Falou de sua 

participação na Audiência Publica da Concessão da MT-320 e 208, informando 

que na página do Estado, continua aberta para sugestões. Em seguida, 

parabenizou o Prefeito pela inaguração da UBS do bairro Cidade Alta. Após 

mencionou sobre o Plano Diretor da Cidade, informando que há uma empresa 

contratada pela Usina para a realização dos estudos, e que, faz parte da comissão 

que fiscaliza as ações da empresa, verificando a sustentabilidade e a viabilidade 

do Plano. Finalizando, convidou os colegas vereadores a participarem da reunião 

que acontecerá amanhã, nesta Casa de Leis, para discussão sobre a Revisão da 

Minuta do Plano Diretor de Alta Floresta, para assim os mesmos fazerem o 

acompanhamento do plano de execussão dos trabalhos. Elisa Gomes Machado, 

cumprimentando a todos, iniciou agradecendo as condolências que recebeu pela 

morte do seu irmão mais velho. Em seguida parabenizou os funcionários 

públicos pelo seu dia, e o sindicato pela belíssima festa realizada em 

comemoração ao dia do Servidor Público. Agradeceu o Prefeito pela conclusão 

da obra da UBS, recentemente inaugurada, esperando que a mesma funcione 
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dentro do que a população necessita. Após pediu aos vereadores da base, que 

cobrem a liberação dos Convênios das Entidades, que estão atrasados a mais de 

seis meses, citando como exemplo a dificuldade do Lar dos Idosos, que se 

encontra com 40 idosos, e está sem médico e sem motorista. Citou também a 

Casa Pinardi e o Lar Santa Izabel. Prosseguindo, disse que se encerrou o 

Outubro Rosa, sem dar oportunidade das mulheres fazerem as mamografias, 

devido a falta de repasses do municipio para o Consórcio a mais de seis meses. 

Deixou registrado que exames do mês de agosto estavam prontos no CDI, e o 

único municipio que não tinha pego os resultados era o de Alta Floresta, pois 

necessitava de um protocolo e os funcionários da Secretaria de Saúde não 

tinham ido buscar, informando que colocou a servidora no seu carro e foi 

buscar. Em seguida parabenizou as equipes das Unidades de Saúde, que fizeram 

palestras falando da importância dos exames preventivos. Disse que a saúde está 

ruim, os funcionários da Secretaria de Saúde irão fazer manifesto no próximo 

dia sete de novembro, e se não receberem irão fazer uma paralização. 

Finalizando, falou que a Saúde e a Educação estão com problemas graves, 

citando também a falta de coleta do lixo na cidade, que há bairros a mais de dez 

dias sem coleta, afirmando que vai estar verificando o que está acontecendo. O 

vereador Oslen Dias Santos (Tuti) cumprimentou a todos e iniciou falando 

sobre a preocupação com o lixo, informando que atualmente o município está 

com apenas um caminhão trabalhando. Disse que o municipio não tem 

orçamento para arrumar os caminhãos de coleta de lixo, e que há bairros com 

mais de dez dias sem recolhimento. Pediu que os vereadores liguem e cobrem a 

Secretária de Desenvolvimento, para verificarem o que está acontecendo e o que 

irá fazer para resolver a problemática existente. Mencionou que esteve com o 

secretário Elói, e mais uma vez ajudou a Secretaria de Obras, buscando parcerias 

para consertar duas patrolas que estavam quebradas. Frizou que não é hora de 

jogar pedra, e que o momento é ajudar a buscar parcerias. O vereador falou 

também que está preocupado com os servidores que estão ganhando apenas 

novecentos reais, e o jurídico da prefeitura não ajuda a resolver este problema. 
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Falou que há duas pontes na Vicinal Céu Azul que estão com problemas, mas 

que o Secretário já está tomando as devidas providências para que as mesmas 

sejam arumadas. Finalizando, deixou um lembrete sobre o multirão de limpeza 

do rio Teles Pires, que acontecerá no mês de novembro, e que será percorridos 

cento e sessenta quilometros de rio, para serem limpos, salientando que conta 

com a ajuda de todos os vereadores. O Vereador Demilson Nunes Siqueira 

iniciou cumprimentando a todos, parabenizando o SISPUMAF, pela Copa do 

Servidor, finalizada na última sexta-feira. Aproveitou para parabenizar a equipe 

do Corpo de Bombeiro que foi campeão da Copa este ano. Disse que esteve 

presente na Copa Gatinho no Rotary e também na Copa Quarentinha no setor 

das Araras. Finalizando, falou que participou da Audiência Publica da 

Concessão da MT-320 e 208, afirmando ser a favor da privatização, para assim 

garantir uma rodovia sempre boa para se trafegar. O Vereador Charles 

Miranda Medeiros cumprimentou a todos, inicialmente disse que falou com o 

secretário Elói para arrumar a entrada do Posto de Saúde do bairro Primavera. 

Parabenizou o discurso do vereador Cidão sobre o município recontratar o Dr 

Roberto Cassasque, especialista no tratamento de hanseníase, afirmando que a 

volta do médico para o município será um bom investimento, pois são várias as 

complicações, e o médico é especialista na área. Falou que não estava presente 

na inaguração do PSF do bairro Cidade Alta, por motivo de viagem. Lembrou a 

todos que foi autor do nome do PSF, juntamente com o vereador Elói, para 

homenagear o Dr. Hamilton. Disse que durante a viagem que fez, teve um 

encontro com o Prefeito de Cuiabá, Sr. Emanoel Pinheiro, com o Deputado 

Federal Valtenir Pereira e o Assessor de Gabinete do Governador Pedro Taques. 

Acrescentou que foi questionado sobre a atuação do Governador no município 

de Alta Floresta, respondendo a atuação do Governador está péssima, que o 

município de Alta Floresta está abandonado pelo Governo do Estado, e que sua 

imagem de descredito é grande, e precisa ser resgatada se o mesmo tiver 

pretenção política. Finalizando, disse que o lixo é uma questão de Saúde 

Pública. A seguir, transferindo a condução dos trabalhos ao Vice-Presidente, fez 
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uso da tribuna o Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado que 

iniciou cumprimentando a todos, falando que esteve presente na Audiência 

Publica da Concessão da MT-320 e 208, na qual também fez suas colocações, 

pedindo a duplicação do período urbano na MT-208, por motivo de tantos 

acidentes já ocorridos, pediu ainda rotatórias e um viaduto no começo da cidade. 

Parabenizou o Prefeito Dr. Asiel pela inaguração da obra do Posto de Saúde da 

Cidade Alta, salientando que é a 5º obra inagurada este ano, sendo referência no 

estado. Frisou sobre a importância das idas do prefeito para Brasilia na buca de 

recursos para o município. Em seguida, falou sobre o vale alimentação dos 

funcionários da Câmara, e que dará o aumento na medida do possível, 

parabenizando o vereador Elói por ter implantado o mesmo. Citou algumas 

metas que serão realizadas na Câmara, entre elas a troca da fiação da Câmara, 

projeto do calçamento, acessibilidade nos banheiros, troca das cadeiras do 

Plénario, porta eletrônica, melhoramento do som do Plenário, troca das câmeras 

do circuito interno para HD, e reformas de algumas salas. Após falou que foi 

procurado pelo presidente do Lar dos Idosos, Lindomar, para agendar uma 

reunião com o secretário de saúde, para discutirem sobre alguns problemas quie 

estão acontencendo no Lar dos Idosos. Mencionou sobre a situação do lixo, e 

que o município se encontra em uma situação dificil, tendo repasses atrasados, 

argumentando que o prefeito não quer apenas um caminhão recolhendo o lixo e 

nem atrasar os salários, acrescentando que não paga porque não quer, e sim 

porque não tem dinheiro. Afirmou que se deve cobrar, mas entender que não 

tem dinheiro, que deve se haver uma campanha de concetização para a 

população não jogar lixos nas ruas e nem nos rios. Finalizando, disse que todos 

os prefeitos passam dificuldades, e que no passado houve momento que se ficou 

30 dias sem recolher o lixo, e que os vereadores tiveram que comprar 3 mil litros 

de oléo para ajudar a Prefeitura no recolhimento dos lixos, porque estavam em 

dificuldades. 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 
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Ordem do Dia, foram colocadas em deliberação as seguintes proposituras: 1) 

PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  11993344//22001177,,  qquuee  eemm  ssúúmmuullaa  "" aalltteerraa  ddiissppoossiittiivvooss  ddaa  LLeeii  

MMuunniicciippaall  nnºº  22..336699//22001177  ee  ddáá  oouuttrraass  pprroovviiddêênncciiaass"",, ddee  aauuttoorriiaa  ddoo  EExxeeccuuttiivvoo  

MMuunniicciippaall, o qual foi discultida pelo vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o 

qual disse que só gostaria de esclarecer aos presentes que o projeto é só uma 

correção da fonte de recurso que segundo a justificativa foi um erro de digitação, 

relativo ao Departamento da Defesa Civil, e a fonte de recurso estava incorreta. 

Encerrada as discussões, o Projeto de Lei nº 1934/2017, foi colocado em 

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

aprovado, por unanimidade. 2) PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  11993355//22001177,,  qquuee  eemm  ssúúmmuullaa  

""ddiissppõõee  ssoobbrree  aa  aauuttoorriizzaaççããoo  ppaarraa  aa  aabbeerrttuurraa  ddee  ccrrééddiittoo  aaddiicciioonnaall  ssuupplleemmeennttaarr  nnaa  

eessttrruuttuurraa  ddaa  LLeeii  22..334499//22001166,,  LLeeii  OOrrççaammeennttaarriiaa  AAnnuuaall  ddoo  mmuunniicciippiioo  eexxeerrcciicciioo  ddee  

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

discultido pela vereadora: Elisa Gomes Machado, a qual disse que o projeto é 

simples, salientando que deveria haver somente a explicação aos presentes do 

que se trataria o projeto, solicitando que o Líder do Prefeito nas próximas 

sessões esclarecesem os projetos na hora das discussões. Falou que o projeto 

abre crédito adicional, sendo um recurso de emenda que vem equipar o CAPS, 

autorizando a correção na Lei, conforme ocorreu no Projeto de Lei 1934/2017. 

Finalizando mencionando que é apenas correção, porque já fez a abertura do 

crédito. Encerrada as discussões, o Projeto de Lei nº 1935/2017, foi colocado em 

votação, o qual, atingido o quórum legal exigido de 2/3 foi aprovado, por 

unanimidade. 3) MMooççããoo  nnºº  005511//22001177,,  ddee  CCOONNGGRRAATTUULLAAÇÇÕÕEESS  ccoomm  aa  

UUNNIIAASSSSEELLVVII,,  UUnniiddaaddee  AAllttaa  FFlloorreessttaa,,  ppeellaa  ssuuaa  bbrriillhhaannttee  aattuuaaççããoo  ee  ddeezzeennaass  ddee  

ccuurrssooss  ddee  ggrraadduuaaççããoo  aa  ddiissttâânncciiaa  ((EEAADD))  ooffeerrttaaddooss  nnoo  mmuunniiccííppiioo,,  de autoria do 

Vereador Emerson Sais Machado, a qual foi discutida pelos Vereadores: 

Emerson Sais Machado e Charles Miranda Medeiros que da mesma forma, 

parabenizaram o gerenciamento da Instituição, citando os avanços alcançados 

pela Faculdade, sua credibilidade e eficiência. Após, a Moção nº 051/2017 foi 

colocada em votação, a qual, atingido o quórum legal exigido de maioria 
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simples foi aprovada, por unanimidade. 4) MMooççããoo  nnºº  005522//22001177,,  ddee  

CCOONNGGRRAATTUULLAAÇÇÕÕEESS  ccoomm  oo  MMuusseeuu  ddee  HHiissttóórriiaa  NNaattuurraall  ddee  AAllttaa  FFlloorreessttaa,,  nnaa  

ppeessssooaa  ddoo  ccoooorrddeennaaddoorr,,  PPrrooffeessssoorr  JJeessuuss  ddaa  SSiillvvaa  PPaaiixxããoo,,  eexxtteennssiivvaa  aaooss  mmeemmbbrrooss  

ddaa  ddiirreeççããoo,,  ssóócciiooss,,  eeffeettiivvooss  ffuunnddaaddoorreess,,  ccoollaabboorraaddoorreess  vvoolluunnttáárriiooss,,  

ppeessqquuiissaaddoorreess  aassssoocciiaaddooss,,  bboollssiissttaass  ee  ppaarrcceeiirrooss,,  ppeellaa  cceelleebbrraaççããoo  ddooss  1100  aannooss  ddee  

ffuunnddaaççããoo  ddaa  iinnssttiittuuiiççããoo..  ddee  aauuttoorriiaa  ddaa  vveerreeaaddoorr  MMeeqquuiieell  ZZaaccaarriiaass  FFeerrrreeiirraa.., a 

qual foi discultida pelos Vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, Charles 

Miranda Medeiros, Elisa Gomes Machado, Aparecida Scatambuli Sicuto 

(Cida) e Emerson Sais Machado que de mesmo modo,  reconheram a 

importância do Museu no município de Alta Floresta e também para as crianças 

das escolas, parabeniazando e agradecendo o professor  Jesus pelos trabalhos 

realizados e dedicação que tem no Museu. Após, a Moção nº 052/2017 foi 

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

simples foi aprovada, por unanimidade. 5) MMooççããoo  nnºº  005533//22001177,,  ddee  

CCOONNGGRRAATTUULLAAÇÇÕÕEESS  ccoomm  aa  MMeerriittííssssiimmaa  JJuuíízzaa  ddee  DDiirreeiittoo,,  DDrraa..  JJaannaaiinnaa  

RReebbuuccccii  DDeezzaanneettttii,,  ppeelloo  eemmppeennhhoo  ee  ddeeddiiccaaççããoo  nnaa  iimmppllaannttaaççããoo  ddoo  PPrroojjeettoo  NNoovvaa  

CChhaannccee  eemm  AAllttaa  FFlloorreessttaa//MMTT..,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddoo  VVeerreeaaddoorr  VVaallddeecciirr  JJoosséé  ddooss  SSaannttooss  

((MMeennddoonnççaa)),, a qual foi discutida pelo Vereadores: Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), Charles Miranda Medeiros, Elisa Gomes Machado, Emerson 

Sais Machado e Demilson Nunes Siqueira, que de mesmo modo, 

parabenizaram a Juíza, Dra Janaína, que trouxe este importante projeto ao 

municipio, citando a felicidade dos reeducandos no Projeto Nova Chance, por 

estarem colaborando com a sociedade, e a oportunidade de buscar uma vida 

melhor  Após, a Moção nº 053/2017 foi colocado em votação, a qual, atingido o 

quórum legal exigido de maioria simples foi aprovada, por unanimidade. Após o 

Presidente registrou a ausência do vereador José Aparecido dos Santos 

“Cidão”, justificada por motivos de saúde. 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 1934 e 1935 /2017, havendo a concordância de todos os 
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vereadores. Para concluir, não havendo pedido de explicações pessoais, o 

presidente vereador Emerson Sais Machado, informou a todos a saída da 

assessora de imprensa Liliane, agradecendo e parabenizando a mesma pelos 

trabalhos prestados da Câmara. Em seguida o Senhor Presidente Emerson 

Machado, convocou os senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária  

em até 20 minutos, com o fim de deliberação da Redação Final do Projeto de Lei 

nº 1921/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 

e dá outras providências. 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 onze horas e quinze 

minutos. 


