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Ata da sexta Sessão Ordinária, da primeira Sessão Legislativa, da nona Legislatura, 

realizada nas dependências desta Casa, no dia vinte e oito de março de dois mil e 

dezessete, com início às nove horas e quarenta e quatro minutos, sob a Presidência 

e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, bem como, a 

presença dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto, Charles Miranda 

Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado, José Aparecido dos 

Santos (Cidão), José Elói Crestani, Luiz Carlos de Queiróz, 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, 

foram colocadas em discussão e votação, as Atas das Sessões anteriores, as quais 

foram aprovadas por unanimidade. Na sequência foi colocado em deliberação o 

Requerimento nº 016/2017, de autoria da Mesa Diretora, o qual solicita tramitação 

em Regime de Urgência do Projeto de Resolução nº 002/2017, de autoria da Mesa 

Diretora, que em súmula: “Altera dispositivos da Resolução nº 176/2012, de 1º de 

novembro de 2012, que dispõe sobre a concessão, o pagamento e a prestação de 

contas de diárias aos Servidores da Câmara Municipal de Alta Floresta, e dá outras 

providências”, sendo que o referido Requerimento nº 016/2017, foi colocado em 

votação, o qual foi aprovado, com o voto contrário da Vereadora Elisa Gomes 

Machado. Neste momento, às nove horas e quarenta e oito minutos, o Senhor 

Presidente suspendeu a Sessão e convocou as Comissões competentes para 

emitirem Pareceres ao Projeto de Resolução nº 002/2017. Retornando à Sessão, às 

dez horas e vinte e cinco minutos, o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

correspondências recebidas: Ofício da Assistente de Gabinete de Vereador, 

Rosiele Vecchia Pinho, comunicando e justificando a ausência do Vereador Marcos 

Roberto Menin na presente Sessão; Ofício do PROCON, encaminhando o Cadastro 

de Reclamações Fundamentadas registradas no PROCON de Alta Floresta no ano 

de 2016, e Ofício do IPREAF, encaminhando Balancete Financeiro relativo ao mês 
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de fevereiro de 2017. Após, o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

matérias em apresentação: Indicações nºs. 063 e 064/2017, ambas de autoria do 

Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida); Indicação nº 065/2017, de autoria do 

Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça); Indicações nºs. 066, 067 e 

068/2017, todas de autoria do Vereador Charles Miranda Medeiros; Indicações nºs. 

069, 070, 071 e 072/2017, todas de autoria dos Vereadores: Elisa Gomes Machado, 

Demilson Nunes Siqueira e Silvino Carlos Pires Pereira (Dida). O Senhor 

Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas 

conforme disposição regimental. Passando ao uso da Tribuna, o Senhor 

Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que, conforme acordado em 

Reunião Administrativa, o tempo destinado a cada um será de sete minutos, 

conforme ordem de inscrição. O primeiro a usar da Tribuna foi o Vereador Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida), o qual cumprimentou a todos e inicialmente salientou 

que tem acompanhado o assunto sobre a Reforma da Previdência, há algum tempo, 

e percebeu que, às vezes, por falta de uma única nota é negado o benefício ao 

agricultor, e o mesmo tem que se dirigir à cidade de Sinop para resolver a questão. 

Acredita que, se o Legislativo se unir para reivindicar a não concordância das novas 

normas que estão sendo expostas pelo Governo, poderá provocar outras Câmaras 

do Estado, e, juntas, fazer uma manifestação maior sobre as novas normas da 

Reforma Previdenciária. Solicitou, ainda que, os Vereadores que tiverem acesso 

aos Deputados que não deixem de fazer as cobranças, disse que não se pode tirar o 

direito do trabalhador da forma que o Governo Federal quer fazer, não pode deixar 

que aprove a Reforma Previdenciária desse jeito, e acredita que, se todos se 

mobilizarem, chegarão os protestos até o Presidente. Na sequência usou da palavra 

o Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), o qual cumprimentou aos presentes e 

de início destacou o discurso do Vereador Dida, afirmando que o assunto é uma 

preocupação de todos, sendo um assunto delicado, se colocou a disposição, 

declarando que o Vereador Dida pode contar com o PSDB nos protestos que forem 

marcados. Agradeceu o Secretário de Obras, Elói Luiz de Almeida, pelos trabalhos 

paliativos realizados pela Secretaria, mas frisou que o Secretário está fazendo os 
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trabalhos com o que pode, pois, há pouco maquinário disponível, ressaltou que 

precisam arrumar quatro patrolas que estão quebradas, uma vez que, o período das 

chuvas está cessando e, precisarão arrumar as estradas. Informou que, solicitou do 

Executivo uma prioridade maior à Secretaria de Obras. Parabenizou à Presidente da 

Associação do Bairro Jardim das Araras, pela eleição. Acentuou sobre a operação 

carne fraca, parabenizando o Secretário de Agricultura, Blairo Maggi, pelo seu bom 

trabalho, ressaltando que, ficou comprovado que nenhum frigorífico do Mato 

Grosso está envolvido, mas que irá haver algumas adequações, estando suspensos 

os trabalhos e a compra de gado pelo Frigorífico JBS durante trinta dias, depois irá 

voltar tudo ao normal. Solicitou ao Presidente Emerson Machado que se faça um 

ofício parabenizando a equipe JBS pela unidade e pelos bons trabalhos. Após fez 

uso da palavra o Vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), o qual 

cumprimentou a todos e de princípio enfatizou a Entidade Casa Pinardi, dizendo 

que a mesma, por trinta anos, foi comandada pelas Irmãs Salesianas da Igreja 

Católica, frisando que, no ano passado, cometeram uma covardia com as irmãs, e 

que as mesmas se sentiram humilhadas pelo município, mas, mesmo assim, e em 

nome de seus trinta anos de trabalhos voluntários ao município, deixaram seus 

imóveis a disposição para serem usados, e isso não foi reconhecido. Disse que, 

quando a Pinardi era coordenada pela Irmã Maria Luiza, havia um projeto de 

recursos da Itália que todo mês beneficiava cem famílias, repassado cestas básicas 

para as mesmas, e, hoje, este projeto não existe mais, pesando, assim, para o 

município. Lembrou, ainda que, dentro da Instituição Pinardi, funciona uma escola 

municipal, a Escola Maria Domingas Mazzarello, a qual, no passado, eram 

disputadas vagas por vários pais, chegando a ter uma lista de cem crianças na fila 

de espera por uma vaga, e, hoje, os pais não querem seus filhos estudando na 

escola, por motivo dos meninos abrigados que moram ali, serem rebeldes e 

desobedientes. Disse ainda que, falaram mal das irmãs, mas, as crianças que ali 

ficavam, tinham um tratamento rígido, e, hoje, não existe mais esse tratamento e, 

segundo o Vereador, estão todos à "Deus dará", e assim, querem acabar com a 

escola, mas acredita que isso não pode acontecer, que os Vereadores não podem 
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permitir isso. Disse estar indignado com essa situação, que precisa haver uma 

valorização e limites nas crianças que se encontram lá, por esse motivo, convidou 

os colegas Vereadores para, o dia de hoje, irem à uma reunião que acontecerá com 

os administradores e funcionários da Escola e da Pinardi às seis horas da tarde, para 

saberem a atual situação das mesmas, e acredita que, devam ouvir quem vai cuidar 

da escola. Em seguida usou da Tribuna o Vereador Luiz Carlos de Queiroz, o 

qual cumprimentou a todos os presentes e inicialmente agradeceu o Presidente 

Emerson Machado, por ter atendido seu pedido e agendado a reunião com o Senhor 

Gustavo Schwaicerski, Chefe Local do INSS, para esta sexta-feira às quatorze 

horas, e convidou todos os colegas Vereadores para se fazerem presentes nesta 

reunião. Destacou que esteve na Secretaria de Obras, conversando com o Secretário 

Elói Luiz de Almeida, que lhe afirmou que a situação está feia, que estão 

necessitando de aumento financeiro, porque não estão podendo contar só com o 

FETHAB, mas, informou ao Secretário que visitou cinco estradas que estão 

intrafegáveis, e o mesmo garantiu que irá mandar algumas equipes para arrumarem 

estes pontos críticos, por terem lugares que nem o  transporte escolar está passando. 

Evidenciou, novamente, sobre o assunto dos semáforos, dizendo que esteve 

conversando com o Superintendente de Trânsito, Transporte e Segurança, Senhor 

Messias, para solicitar ajuda, junto ao Governo do Estado, para instalação de mais 

semáforo, diminuindo, assim, vários acidentes. Comentou, também, que a 

Prefeitura deveria fazer uma parceria com a Empresa ENERGISA para fazer uma 

reavaliação com relação a rede de baixa tensão. Finalizando, solicitou da Secretaria 

de Obras que seja feita uma avaliação quanto ao assunto de adicional de 

insalubridade aos funcionários, resultando, assim, em funcionários mais motivados 

e contentes. Após fez uso da palavra a Vereadora Elisa Gomes Machado, a qual 

cumprimentou aos presentes e de início falou que, sugeriu uma indicação ao 

Executivo para que fosse contratada uma empresa para fazer a avaliação da reforma 

administrativa e as várias questões que envolve a mesma. Ressaltou sobre o recurso 

que conseguiu com o Deputado Estadual Zeca Viana, contemplando alguns bairros 

com ATI (Academia da Terceira Idade) afirmando que, a Emenda já foi 
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protocolada na Prefeitura e que, só estão esperando o recurso chegar, mas, disse 

que está preocupada com a questão das certidões negativas, que estão irregulares, e 

que, se o município não tomar providências, irão perder muitos recursos, e não 

poderão receber as emendas destinadas. Solicitou que seja cobrado do Executivo 

que resolvam essas pendências para, assim, não perder recursos nem emendas por 

falta de certidões. Disse que os Vereadores estão fazendo sua parte, correndo atrás 

de recursos, cobrando dos Deputados emendas, fazendo o que for preciso. Falou 

que fez uma cobrança, também, sobre os convênios das entidades, ressaltando as 

dificuldades e sofrimento que estão passando, pela consequência da falta de repasse 

do Executivo, e que, as entidades não sabem mais o que fazer, pois, não receberam 

janeiro, fevereiro e março, e estão torcendo para que chegue o recurso em abril, 

solicitou ao líder do Prefeito, Vereador Elói, que tenham uma prioridade quanto a 

este problema neste momento, porque os funcionários já estão pedindo demissões, 

pediu uma intervenção, junto ao Prefeito, porque já tentou várias vezes conversar 

com o mesmo, e não teve êxito. Disse estar feliz pela Secretaria de Obras estar 

arrumando as estradas, priorizando as mais emergenciais, mas, acredita ser de suma 

importância existir um planejamento nos trabalhos a serem realizados. Finalizou 

reafirmando que, devem continuar cobrando, junto aos  departamentos e Executivo, 

sobre o ajuste da Reforma Administrativa, porque, segundo informações, mês que 

vem a folha de pagamento da Prefeitura passará de seis milhões de reais, e não vai 

haver recursos para tanto, destacou que há  contratações demais e que é preciso 

haver uma priorização. Na sequência usou da Tribuna o Vereador Valdecir José 

dos Santos (Mendonça), o qual cumprimentou aos presentes e de princípio 

destacou e elogiou todos os funcionários da Câmara, por auxiliarem e fazerem 

belíssimos trabalhos, dando suporte e informações aos Vereadores. Solicitou que o 

Executivo sancione logo a Lei dessa Reforma Administrativa, priorizando a 

Secretaria de Obras e seus trabalhos, salientou que todas as pastas necessitam de 

ajuda, mas, a Secretaria de Obras precisa muito mais, dizendo que no mandato 

anterior do Executivo, não houve esta prioridade, dificultando muito os trabalhos 

dessa Secretaria, destacando que existem vários maquinários quebrados e que, 
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precisam de consertos, disse ainda que, quando a Reforma Administrativa estiver 

pronta, deve ser feito um estudo direito sobre a pasta da Secretaria de Obras. 

Parabenizou o Secretário Elói que, apesar das dificuldades, tem tido um avanço nos 

trabalhos, onde, várias ruas que estavam intransitáveis, foram arrumadas. Afirmou 

que vê boas intenções do Secretário em ajudar a comunidade, mas, não há 

estruturas suficientes, e que não adianta pressionar o Secretário se não lhe der 

condições para fazer os trabalhos. Parabenizou o Presidente Emerson, pela Moção 

em reconhecimento aos policiais pelos trabalhos constantes prestados à sociedade 

no município, ressaltando que a criminalidade está aumentando muito em Alta 

Floresta. Finalizou falando que esteve visitando o terreno do SEBRAE ao lado da 

feira, afirmando que, segundo informações, este ano, ainda, poderão começar a 

construir. Em seguida fez uso da Tribuna o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, 

o qual cumprimentou à todos e de início enfatizou sua preocupação pela quantidade 

de ações que estão sendo cobradas ao Executivo, com relação à Secretaria de 

Obras. Disse que fez uma visita à Secretaria de Saúde, e também aos postos de 

saúde, destacando que os mesmos estão sem alguns itens, como, toner e internet, e 

os que tem internet, depois do dia vinte, não funciona mais, dificultando, assim, o  

lançamento dos prontuários dos pacientes. Frisou sobre a fala dos outros 

Vereadores em dar prioridade à Secretaria de Obras, mas, sabe-se que, existem 

dezenas de coisas a melhorar, inclusive, na área da saúde, onde necessita de 

soluções rápidas, disse que, acredita que obras é importante, mas, a saúde afeta um 

lado mais sério e considerável. Pediu ao líder do Executivo, Vereador Elói, que 

leve as preocupações citadas ao Prefeito. Parabenizou a Vereadora Eliza pela 

passagem de seu aniversário, o Vereador Demilson em acompanhar os atletas até a 

cidade de Lucas do Rio Verde, o Vereador Tuti por se manter à frente da 

Associação do Bairro Jardim das Araras. Ressaltou sobre as reestruturações e 

organizações que estão acontecendo em várias associações de bairros, disse que 

acha importante esta forma de empoderamento do povo, e que, juntos com os 

Vereadores, aumenta o poder em solucionar causas importantes no município. 

Comentou, também, sobre a “2ª Caminhada de Conscientização do Autismo” que 
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acontecerá no próximo dia primeiro, sábado, e acredita ser de suma importância 

acompanhar essas ações para que sejam mais fortalecidas. Solicitou ao público 

presente nas sessões, que faça a transmissão dos assuntos debatidos na Câmara, 

assim, contribuir para que as informações cheguem para outras pessoas. Sobre a 

Reforma Previdenciária, disse que, a Assembleia do Estado tem feito várias 

audiências sobre a questão, mas há pouca comunicação, e que deveria melhorar 

esta comunicação, porque as discussões estão acontecendo em nível de Estado e, 

devemos nos fortalecer, enquanto município, sobre o assunto. Em seguida usou da 

palavra o Vereador José Elói Crestani, o qual cumprimentou à todos e 

inicialmente parabenizou o Presidente da Associação de Moradores do bairro Bom 

Jesus, Senhor Josias, pela vitória na eleição do bairro, se colocando a disposição do 

mesmo e dos moradores do bairro. Teceu comentários, também, sobre a Secretaria 

de Obras, dizendo que a situação da Secretaria não está boa, pois, o recurso do 

FETHAB diminuiu mais de trezentos mil reais, e que não tem como prestar bons 

trabalhos sem dinheiro. Destacou, também, sobre o assunto da Reforma 

Previdenciária, que é um assunto de interesse de todos, e que nunca é tarde para 

mover uma ação para esclarecimentos sobre o assunto, e acredita que os 

Vereadores, como legisladores, devem se movimentar e convocar, até mesmo, 

outros municípios para fazerem uma audiência pública, manifestando, assim, o 

repúdio contra essas mudanças, porque, o Presidente da República não está 

pensado no trabalhador. Aparte do Vereador Dida, o qual ressalta que houve uma 

pressão da categoria dos professores e o parlamento já recuou, e que, na reforma, 

eles querem que os trabalhadores rurais contribuam mais, afirmando não concordar 

com isso, pois, o cidadão que trabalhou a vida toda, não é justo pagar pelas 

consequências, e que o Governo tem que definir melhor o que é certo, porém, 

acredita que o Governo irá recuar. Retornando, Elói solicitou do Presidente, que 

marque ainda, esta semana, uma reunião para decidirem de qual maneira irão se 

organizar para manifestar esse repúdio contra a Lei da Reforma Previdenciária, 

afirmando que o trabalhador não poderá ficar sem seu beneficio. Finalizando disse 

que solicitou, esta semana, ao Executivo, que fosse marcado uma reunião mensal 
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com os Vereadores. Na sequência usou da Tribuna o Vereador Charles Miranda 

Medeiros, o qual cumprimentou aos presentes e iniciou destacou que esteve, esta 

semana, na Usina Quebec, e que estão finalizando as obras, e em conversa, soube 

que irão doar alguns produtos que foram utilizados na obra, e que solicitou e, 

conseguiu, alguns aparelhos de ar condicionado que serão destinados ao Posto de 

Saúde do bairro Jardim Primavera, pedindo para que os aparelhos sejam entregues 

aqui na Câmara, para que, juntos, fossem fazer a entrega. Destacou que, no referido 

bairro, as salas são muito quentes, que há uma grande infestação de mosquitos. 

Disse que irá pedir ao Secretário de Obras, Senhor Elói, que faça um paisagismo ao 

redor do posto, podando as árvores, para ver se, assim, aconteça uma diminuição 

dos mosquitos, que são causadores de várias doenças infectológicas. Salientou que 

os Vereadores recebem muitas críticas e que, fazer crítica é fácil, mas, mostrar que 

o Vereador está fiscalizando e mostrando interesse, ninguém fala. Disse que estão 

liberando as inscrições de alguns lotes na Vila Rural e da Vila Nova, mas que, está 

preocupado, pois, foi procurado por algumas pessoas dizendo que tem que ser paga 

uma taxa na Prefeitura em cota única, e que a mesma não pode ser parcelada, mas, 

há muitas pessoas naquele bairro que não tem condições de pagar, à vista, esta taxa, 

então sugeriu que haja um parcelamento para as mesmas, afirmando que estará 

verificando uma maneira melhor para resolver o problema. Solicitou aos 

Vereadores que deem apoio ao Vereador Cidão quando a reunião da Pinardi e, 

pediu que todos estejam presentes na reunião. Aparte do Vereador Mendonça, o 

qual salientou que esta taxa seria o trabalho do cartório, e não da prefeitura, que na 

Prefeitura não tem taxa, que só tem que pegar uma autorização para irem ao 

cartório, e que a taxa é do cartório. Retornando, Charles disse que entendeu, e que o 

problema, então, está no cartório. Finalizando, disse que esteve fazendo uma visita 

no Lar Santa Izabel e que, realmente, as entidades estão precisando dos recursos 

para conseguir prosseguir com seus trabalhos. Após fez uso da palavra a 

Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, a qual cumprimentou aos presentes e 

de início disse que acredita que deve haver prioridade na Secretaria de Obras, e 

arrumarem os maquinários estragados, pois, há muitos agricultores que não 
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conseguem sair das suas propriedades com seus produtos, enfatizando que está 

muito complicado, e tem que ser feita uma força tarefa conjunta, Legislativo e 

Executivo, para encontrarem uma solução para que as coisas aconteçam, 

ressaltando a importância da Secretaria de Obras, mas que, sabe também, que a 

Secretaria de Saúde e outras Secretarias, também são importantes, porém, o 

município tem que dar condição ao agricultor, porque, está aumentando muito os 

investimentos nessa área, resultando, assim, no crescimento do município, e acha 

que a Secretaria deve fazer o que for possível, mas, não um serviço paliativo, e sim, 

um serviço que dure mais. Disse que há muitas promessas para o mês de abril, há 

muitas cobranças, muitos projetos sendo prometidos e situações que serão 

resolvidas. Comentou que esteve com o Vereador Mequiel, no SEBRAE, que terá 

um convênio para a agricultura, destacando uma grande escala para a agricultura 

familiar. Disse que está acontecendo dos funcionários das pastas da Prefeitura de 

prometerem resultados nas cobranças realizadas, porém, essas promessas não 

chegam até o Executivo. Solicitou, também, que haja uma reunião mensal com o 

Executivo para os Vereadores passarem as cobranças da população ao mesmo. 

Finalizando, disse que, realmente, a Lei da Reforma Previdenciária necessita de 

discussão e mobilização, para que não seja aprovada dessa maneira que estão 

querendo. Neste momento o Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais 

Machado, passou a Presidência ao seu Vice para fazer uso da Tribuna. De 

princípio cumprimentou à todos e parabenizou os discursos realizados pelos outros 

Vereadores. Disse que vê com bons olhos a preocupação dos mesmos com a 

sociedade, buscando soluções para melhorar o município. Agradeceu o Vereador 

Mendonça pela substituição como Secretário da Mesa Diretora, em decorrência da 

ausência do Vereador Marcos Menin, na presente Sessão. Ressaltou que a 

Secretaria de Obras é de suma importância, tendo inúmeras indicações e pedidos de 

Vereadores, e acredita que, pelo menos, os trechos emergenciais, devam ser feitos, 

e que a Prefeitura devia locar máquinas para dar conta de fazer um cascalhamento 

para arrumar as estradas. Informou que estará se deslocando até a capital Cuiabá, 

onde está agendada uma reunião com o Governador e 141 (cento e quarenta e um) 
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Presidentes de Câmaras, levando as demandas e necessidades dos seus municípios. 

Ressaltou, também, que fez indicações para serem adquiridos mais semáforos, pois, 

acredita que há vários pontos emergenciais. Confirmou que, também que está 

engajado na luta em melhorar a Secretaria de Obras, que a mesma realmente tem 

que ter prioridade, porém, concorda com o Vereador Mequiel que, sem saúde não 

somos nada, e tem que ser melhorado os serviços na Secretaria de Saúde. 

Finalizando, disse que irá solicitar ao Executivo uma audiência sobre a Reforma 

Previdenciária, e que, concorda com a fala de outros Vereadores, no sentido de 

fazer uma mobilização repudiando esta Reforma, para que chegue aos Deputados 

Federais do Mato Grosso, acredita que, sendo assim, dará resultados, ressaltando 

que, são os Deputados Federais que irão votar a favor ou contra esta Reforma, 

aceitando ou não, o que está sendo proposto pelo Governo. Retornando à 

Presidência, o Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário autorização para 

dispensar o intervalo regimental, o qual todos concordaram. Passando à Ordem 

do Dia, foi colocado em deliberação o Projeto de Resolução nº 002/2017, em 

Regime de Urgência Especial, de autoria da Mesa Diretora, que em súmula: “Altera 

dispositivos da Resolução nº 176/2012, de 1º de novembro de 2012, que dispõe 

sobre a concessão, o pagamento e a prestação de contas de diárias aos Servidores 

da Câmara Municipal de Alta Floresta, e dá outras providências”, o qual foi 

aprovado, com o voto contrário da Vereadora Elisa Gomes Machado. Na sequência 

foi colocada em deliberação a Moção nº 007/2017, de “CONGRATULAÇÕES 

com o Soldado da Polícia Militar, SD PM MARCOS PAULO MONTEIRO 

MARTINS DE SOUZA, pelos relevantes serviços prestados, com destaque para o 

seu elevado tirocínio policial que culminou na recuperação imediata de 17 armas de 

fogo, 2.975 espoletas e dinheiro em espécie, furtados na madrugada do último dia 

07 de março em estabelecimento comercial do nosso município”, de autoria da 

Câmara de Vereadores, a qual foi discutida pelos Vereadores: Emerson Sais 

Machado, o qual parabenizou e agradeceu o Soldado Marcos Paulo pelo brilhante 

trabalho em prol da sociedade, e, também, pela sua agilidade na prisão dos 

assaltantes, resultando na apreensão de várias armas que teriam sido levadas de 
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uma empresa. Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual parabenizou o 

Presidente, Emerson Machado, pela merecida Moção ao Soldado Marcos Paulo, 

reconhecendo seu belíssimo trabalho, porém, destacou que, infelizmente a polícia 

prende o ladrão, mas no outro dia a lei solta, causando um desgaste da sociedade e 

da justiça. Neste momento o Senhor Presidente comunicou a ausência do Vereador 

Oslen Dias dos Santos (Tuti), por motivo de doença na família. Continuando nas 

discussões da referida Moção, usou da palavra o Vereador Charles Miranda 

Medeiros, o qual parabenizou os soldados, destacando como é difícil ser militar 

atualmente, levando uma vida arriscada e perigosa, porém, destacou os bons 

trabalhos que os mesmos realizam em prol da sociedade e do município, assim, 

colocou a Câmara Municipal e seus Legisladores sempre a disposição, afirmando, 

também, que a sociedade tem que trabalhar em conjunto com a polícia, sendo 

muito merecedora a homenagem. Elisa Gomes Machado, a qual agradeceu o 

Soldado Marcos Paulo e parabenizou pela sua missão escolhida, invocando a 

benção e proteção de Deus em sua vida, ressaltando que, os soldados ariscam sua 

vida para proteger outras vidas, pedindo aos soldados que leve seu abraço ao 

Coronel Luiz, agradecendo o mesmo pelo seu brilhante trabalho. Após discussões, 

a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida foi colocada em deliberação a Moção nº 008/2017, de 

“CONGRATULAÇÕES com o Soldado da Polícia Militar, SD PM WELDER 

DOUGLAS GRUTKA DA PURIFICAÇÃO, pelos relevantes serviços prestados, 

com destaque para a ação voluntária e elevado tirocínio policial, na noite do último 

dia 21 de março, inibindo um assalto e culminando com a apreensão de dois 

elementos e uma arma de fogo”, de autoria do Vereador Emerson Sais Machado, a 

qual foi discutida pelo seu autor, Vereador Emerson Sais Machado, o qual 

parabenizou, novamente, os policiais em nome da Câmara de Vereadores, 

ressaltando que o Soldado Welder Douglas, estava de férias, e percebeu uma moto 

com dois rapazes suspeitos, começando a seguir os mesmos, prendendo os dois e 

evitando mais um assalto em uma empresa da cidade, agradecendo o mesmo, em 

nome de todos os Vereadores, pela grande atuação e pela sua maneira brilhante de 
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defender a sociedade. Após discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual 

foi aprovada por todos. Na sequência foi colocada em deliberação a Moção nº 

009/2017, de “PESAR com a Família do Sr. Roberto Carlos Gonçalves, o “Beto” 

como era popularmente conhecido, vítima de ataque cardíaco fulminante no último 

dia 18 de março do corrente”, de autoria do Vereador Charles Miranda Medeiros, a 

qual foi discutida pelo seu autor, Vereador Charles Miranda Medeiros, o qual 

disse que fez a Moção em respeito ao cidadão que foi o Senhor Roberto, 

ressaltando o bom desempenho que teve ao conduzir o partido, que era um 

empreiteiro que trabalhava para melhorar o município, afirmando que, o mesmo era 

uma pessoa temente à Deus, um cidadão que pensava no desenvolvimento do 

município e da sociedade, disse que essa Moção era uma lembrança pela boa 

pessoa que o mesmo foi. Após discussões, a matéria foi colocada em votação, a 

qual foi aprovada por unanimidade. Após, o Senhor Presidente comunicou os 

Senhores Vereadores que a Ata desta Sessão será 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 cinquenta e oito minutos.   


