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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, excepcionalmente, no dia 

doze de abril de dois mil e dezessete, quarta-feira, tendo em vista a determinação 

constante da Portaria nº 066/2017, com início às onze horas e dez 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, 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 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. Neste momento o Senhor Presidente comunicou que, o 

atraso da presente Sessão é em decorrência de alguns Vereadores estarem 

acompanhando as atividades da comitiva do Vice Governador que se encontra em 

nosso município, além disso, sobre o comum acordo entre os Vereadores, de não 

usarem o tempo livre da Tribuna na presente Sessão. Passando ao Expediente, 

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

por unanimidade. Na sequência o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

correspondências recebidas: Ofício do Vereador José Aparecido dos Santos 

(Cidão), justificando sua ausência na presente Sessão Ordinária; Ofício do 

Assessor de Gabinete da Vereadora Elisa Gomes Machado, justificando a 

ausência da Vereadora na presente Sessão Ordinária, e Convite do Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, convidando para 

participar da capacitação ministrada pelo Presidente do CONEDE, Senhor Juarez 

de Almeida Albuês. Após, o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

matérias em apresentação: Indicação nº 082/2017, de autoria do Vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira; Indicação nº 083/2017, de autoria do Vereador Luiz 

Carlos de Queiróz; Indicações nºs. 084, 085, 086 e 087/2017, todas de autoria da 

Vereadora Elisa Gomes Machado; Projeto de Lei nº 004/2017, de autoria do 
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Vereador Luiz Carlos de Queiróz, que em súmula: “Altera dispositivos das Leis 

Municipais 082/85, 709/97, 2317/2017, e dá outras providências”; e Projeto de 

Decreto Legislativo nº 017/2017, de autoria da Comissão de Fiscalização e 

Acompanhamento da Execução Orçamentária, que em súmula: “Dispõe sobre as 

Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, relativas 

ao exercício de 2015, gestão do Sr. Prefeito Asiel Bezerra de Araujo”. O Senhor 

Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas 

conforme disposição regimental. Dispensado o uso da Tribuna, passou à Ordem 

do Dia. De princípio foi colocado em deliberação o Projeto de Lei nº 1.895/2017, 

de autoria do Executivo Municipal, que em súmula: “Dispõe sobre a autorização 

para a abertura de crédito adicional suplementar na estrutura da Lei Municipal 

2.349/2016, Lei Orçamentária Anual do município do exercício de 2017 e dá 

outras providências”, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi 

colocado em deliberação o Ofício s/nº de 05/04/2017, de autoria da Diretora 

Regional do SINTEP de Alta Floresta - MT, que “REQUER a utilização do 

Plenário, incluindo sistema som e ar condicionado, no dia 12 de abril do corrente, 

à partir das 15:00 horas com a finalidade de realização de Audiência Pública com 

o Presidente da Central do SINTEP Mato Grosso, Professor Henrique Lopes do 

Nascimento, para versar sobre a Reforma da Previdência e Trabalhista, Reforma 

do Ensino Médio e Lei das Terceirizações”, o qual foi discutido pelo Vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira, o qual, sobre o referido ofício, salientou que está 

acompanhado o SINTEP e, estará acontecendo em todo Estado, audiências 

públicas sobre as novas normas da reforma previdenciária que está em 

andamento, e convidou a todos a participarem da audiência que ocorrerá hoje, às 

quinze horas, em nosso município, e hoje ainda, às dezenove horas, no município 

de Paranaíta e, amanhã, às oito horas no Município de Carlinda. Após discussões, 

a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por todos. Na sequência 

foi colocado em deliberação o Ofício nº 032/2017/CMDPD, de autoria da Direção 

do CMDPD/AF-MT (Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência Alta Floresta/MT), que “REQUER a utilização do Plenário no dia 19 
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de abril do corrente, das 07:30 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas, com a 

finalidade de realização do I Fórum Intermunicipal da Pessoa com Deficiência, 

além disto, no dia 20/04/2017 à capacitação para Conselheiros Municipais de 

Direito da Pessoa com Deficiência”, o qual foi aprovado por unanimidade. Em 

seguida foi colocada em deliberação a Moção nº 010/2017, de “PESAR com a 

Família do Senhor Carlos Moura Matos, pelo seu falecimento ocorrido no último 

dia 28 de março do corrente”, de autoria do Vereador Luiz Carlos de Queiróz, a 

qual foi aprovada por todos. Na sequência foi colocada em deliberação a Moção 

nº 011/2017, de “CONGRATULAÇÕES com a Associação dos Trilheiros da 

Floresta, em nome do seu Presidente, Senhor Jader Rangél Cândido Sócio, pela 

realização do 4º Trilhão da Floresta, nos dias 01 e 02 de abril do corrente”, de 

autoria do Vereador Emerson Sais Machado, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Neste momento a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, solicitou 

que seja colocado sob deliberação do Plenário pedido de dispensa de Redação 

Final do Projeto de Lei nº 1.895/2017, sendo que tal pedido foi acatado por todos. 

Neste momento o Senhor Presidente parabenizou os Vereadores que estiveram 

acompanhando o estradeiro e, por estarem procurando melhorias para o 

município, dizendo que, Alta Floresta é pólo e, depende do Governo para alcançar 

essas melhorias. 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 

vinte e nove minutos.   


