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Ata da quarta Sessão Extraordinária, da primeira Sessão Legislativa, da nona 

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos trinta dias do mês de 

janeiro de dois mil e dezessete, com início às dez horas e trinta minutos, 

conforme convocação dada por meio do Memorando nº 013/2017, de 27 de 

janeiro do corrente, sob a Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador 

Emerson Sais Machado, bem como, a presença dos Senhores Vereadores: 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Charles Miranda Medeiros, Demilson 

Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), 

José Elói Crestani, Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel 

Zacarias Ferreira, Oslen Dias dos Santos (Tuti), Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida Pires) e Valdecir José dos Santos (Mendonça). De princípio o Senhor 

Presidente cumprimentou à todos e solicitou do Senhor Secretário a leitura da 

lista de presença, o qual assim o fez. Verificado o quórum e pedindo a proteção 

de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão. Passando ao 

Expediente, foi colocada em discussão e votação a Ata da Sessão anterior, a 

qual foi aprovada por unanimidade. Neste momento o Vereador José Elói 

Crestani, na qualidade de Líder de Governo, levantou questão de ordem, e 

entregou ao Presidente o Requerimento nº 004/2017, o qual solicita a retirada da 

Ordem do Dia do Projeto de Lei nº 1.876/2017, de autoria do Executivo 

Municipal, com pedido de tramitação em Regime de Urgência Especial, que em 

súmula: “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.352/2016, e dá outras 

providências”, assim, o Presidente solicitou ao Secretário a leitura do referido 

Requerimento, o qual, após sua leitura, foi colocando em votação, sendo 

aprovado por unanimidade. Neste momento o Senhor Presidente suspendeu a 

Sessão, por até uma hora, para procedimentos regimentais necessários à 

continuação da Sessão. Retornando à Sessão e passando à Ordem do Dia, foi 

colocado em deliberação o Projeto de Lei nº 1.877/2017, de autoria do 

Executivo Municipal, com pedido de tramitação em Regime de Urgência 

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

proceder a dispensa parcial ou integral dos encargos devidos relativos à multa de 
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mora, aos juros de mora, e, quando for o caso, à multa de infração dos créditos 

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

pela Vereadora Elisa Gomes Machado, a qual cumprimentou a todos, e 

salientou  a importância do Projeto, afirmando que houve uma grande discussão 

a respeito, e que foi de suma importância a ajuda do Procurador do Município, 

Senhor Igor. Porém, a Vereadora disse que precisa haver uma valorização das 

pessoas que estão adimplentes de seus IPTUS, que existe uma Lei de 2006 (dois 

mil e seis) autorizando o Executivo a conceder descontos e instituir bônus de 

adimplência aos contribuintes e, em 2008 (dois mil e oito), foi modificada, 

confirmando o bônus de adimplência para as pessoas que pagam em dia, e que 

deverá ser dessa forma conforme rege a Lei. Encerrada as discussões, foi 

colocado em votação o presente Projeto de Lei nº 1.877/2017, o qual obteve 

aprovação unânime em sua íntegra. Na sequência foi colocado em deliberação o 

Projeto de Lei nº 1.878/2017, de autoria do Executivo Municipal, com pedido de 

tramitação em Regime de Urgência Especial, que em súmula: “Autoriza o 

Executivo Municipal a conceder aumento salarial aos profissionais efetivos 

(Professores) da Educação Pública Básica do município, e dá outras 

providências”, o qual foi discutido pela Vereadora Elisa Gomes Machado, a 

qual disse que este projeto teve bastante discussão, uma vez que o projeto é uma 

recomposição de 2015 (dois mil e quinze), e não um aumento, como foi 

colocado, mas, segundo o Procurador do Município, Senhor Igor, o mesmo 

afirmou que não foi possível colocar como recomposição, deste modo, foi 

solicitado ao Jurídico da Câmara, Doutor Carlos, que fizesse um parecer jurídico 

para, junto com os documentos, assegurar, assim, que os 4% (quatro por cento) 

sejam colocados como uma perda salarial, deixando à disposição a 

documentação aos sindicatos, expondo também que, faltou a recomposição dos 

motoristas, que, juntamente com a recomposição 2017 (dois mil e dezessete) 

virão os 4% (quatro por cento) dos mesmos. Encerrada as discussões, foi 

colocado em votação o presente Projeto de Lei nº 1.878/2017, o qual obteve 

aprovação unânime em sua íntegra. A seguir foi colocado em deliberação o 
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Projeto de Lei nº 1.879/2017, de autoria do Executivo Municipal, com pedido de 

tramitação em Regime de Urgência Especial, que em súmula: “Dispõe sobre 

alteração no PPA, LDO e LOA referente ao exercício de 2017 do município de 

Alta Floresta – MT, e dá outras providências”, o qual foi discutido pelo 

Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual cumprimentou a todos e, declarou 

para efeito de esclarecimento, sobre as rubricas que estão sendo criadas, que são 

referentes ao atendimento do Projeto “Brasil Carinhoso”, ajuda aos conselheiros 

da zona rural, bem como, auxílio alimentação dos funcionários da Câmara, 

dizendo que está de acordo com o referido Projeto, esclarecendo que está tudo 

claro e concluído. Encerrada as discussões, foi colocado em votação o presente 

Projeto de Lei nº 1.879/2017, o qual obteve aprovação unânime em sua íntegra. 

Após o Senhor Presidente convocou os Senhores Vereadores para uma Sessão 

Extraordinária, no dia de hoje (30/01), às quinze horas, para deliberação dos 

Projetos de Lei nºs. 1.880, 1.881 e 1.882/2017, com pedido de tramitação em 

Regime de Urgência Especial. Na sequência, o Senhor Presidente comunicou os 

Senhores Vereadores que a Ata desta Sessão seria redigida e deliberada 

conforme disposição regimental. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a 

proteção de Deus e a presença de todos, o Senhor Presidente declarou encerrada 

a presente Sessão. 

 

  


