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Ata da décima quinta Sessão Ordinária, da segunda Sessão Legislativa, da 

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos vinte e nove dias 

do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e seis 

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 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 

a 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, o 

presidente comunicou que a ata da sessão anterior não havia sido redigida em 

tempo hábil, ficando para ser deliberada em outra oportunidade. Em seguida o 

Senhor Secretário fez a leitura das seguintes correspondências recebidas: 

Convite da Assessoria da Juíza Selma Arruda para participar da palestra sobre 

"Moral, Ética e Corrupção", que ocorrerá no dia 04 de junho do corrente, às 

19h30min, no Auditório do CDL; Ofício Especial, encaminhando folder das 

Festividades Comemorativas aos 37 anos de Fundação da Cidade de Guarantã 

do Norte e 32 anos de Emancipação Político-Administrativa. Após o Senhor 

Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicações 

nºs. 095, 096, 097, e 098/2018, de autoria do vereador Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida); Indicações nºs. 099, 100, 101, 102, 103, 104, e 105/2018, de 

autoria do vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça); Indicações nºs. 106, 

107 e 110/2018 de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira e Indicações 

nºs. 108, 109, 111, 112 e 113/2018 de autoria dos vereadores Mequiel Zacarias 

Ferreira e Demilson Nunes Siqueira. O Senhor Presidente informou que as 

matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme disposição 

regimental. Passando ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos 
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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 Mequiel Zacarias Ferreira que 

iniciou cumprimentando a todos, parabenizando a vereadora "Cida" pelo seu 

aniversário. Falou das suas indicações, provenientes das visitas realizadas. 

Pediu a Líder da Prefeita vereadora "Cida", que interceda junto aos Secretários 

para atendam as indicações necessárias. Falou da problemática das ruas do 

bairro Boa Vista e da ciclovia do bairro Cidade Alta. Disse que está fazendo 

novamente a indicação para ser revisada a numeração e a nomeação das ruas, 

explanando que foi procurado pelos correios no qual, pediram que fosse 

revisada essa questão, por motivo do município ter atualizado alguns números, 

gerando em alguns casos dois registros, afirmando que precisa ser organizado a 

situação. Falou que está fazendo um estudo de um projeto para padronizar os 

nomes dos bairros, facilitando assim a localização de todos. Agradeceu o 

secretário Elói, por ter começado a responder as indicações, e pelas atividades 

desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. Prosseguindo disse que tem 

acompanhado ao longo da semana algumas pautas relativas ao meio ambiente 

do município, destacando a reforma administrativa mal feita no município, na 

qual se tinha uma Secretaria de Meio Ambiente muito organizada, e depois da 

reforma foi reduzida a condição de diretoria, sendo sucateada. Relata também 

sobre o desaparecimento de documentos, como os registros do COMDEMA. 

Falou que está acompanhando a reestruturação da Lei do Conselho de Meio 

Ambiente e também o projeto “Adote uma Nascente”. Explanou que irá 

apresentar um projeto para a Semana Municipal do Meio Ambiente. Disse que 

recebeu um ofício informando o começo do atendimento na unidade de saúde 

do Bairro Jardim Guaraná. Finalizando deixou indicações ao executivo para se 

realizar um mutirão de coleta de lixo seco no inicio da seca e enviar os 

balancetes atrasados da Prefeitura para analise. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Em sequência, a vereadora Elisa Gomes Machado 

iniciou cumprimentando a todos. Agradeceu a suspensão da licitação da 
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Prefeitura que iria acontecer no começo do mês. Explanou que está 

acompanhando os valores das licitações e os preços de referência. Agradeceu 

também ao Banco do Brasil por ter atendido a indicação e ter arrumado os 

buracos do estacionamento do banco. Teceu agradecimentos ao Secretário de 

Infraestrutura por estar respondendo as indicações realizadas. Explanou sua 

indignação por não terem arrumado ainda a ponte da terceirinha e a iluminação 

pública das comunidades Pista do Cabeça, Pista Nova e Ourolanda. Disse estar 

preocupada  com o  sumiço dos documentos do Conselho, argumentando que 

os conselheiros devem tomar providências, para saberem onde estão os 

documentos. Falou da prestação de contas do município do primeiro 

quadrimestre, onde esteve em uma reunião sobre o orçamento do município, 

onde percebeu que o layout do tribunal de contas está dificultando o 

entendimento na prestação de contas. Relatou que a receita do município no 

primeiro quadrimestre foi de R$ 38.208.375,69. Finalizando falou que muitas 

secretarias não terão como empenhar as folhas até final do ano, pois muitas 

com quatro meses já estão com o orçamento comprometido. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Em prosseguimento, o vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça) iniciou cumprimentando a todos os presentes no Plenário. 

Falou sobre os requerimentos não respondidos pelos secretários. Disse da 

satisfação em receber a resposta do Secretário de Infraestrutura Elói, sobre as 

indicações feitas pelos vereadores. Explanou que requereu do Secretário de 

Saúde os gastos de diárias e passagens do ex Secretário Adônis, mas até o 

momento não obteve resposta. Falou que foi procurado por funcionários que 

estão se sentido perseguidos. Disse que está se sentindo privado de fazer 

cobranças ao Executivo, por motivo da assessora da prefeita Senhora "Val" 

estar dizendo que o mesmo está pressionando e ameaçando a Prefeita, 

afirmando que o mesmo está apenas cobrando a demanda da sociedade. 

Finalizando disse que o funcionário "Cido" da Secretaria de Saúde está sendo 

coagido por duas pessoas, sendo uma a senhora "Val", onde a mesma está 

fazendo motim só porque o mesmo está atendendo bem a sociedade. Fez mais 
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algumas considerações, agradeceu. O próximo a utilizar a tribuna foi o 

vereador Demilson Nunes Siqueira cumprimentou a todos, parabenizou a 

vereadora Cida pelo aniversário, Falou sobre o cancelamento da licitação da 

Prefeitura, onde os valores estavam fora de padrão. Usando da prerrogativa 

regimental de aparte, fez uso da palavra a Vereadora Elisa Gomes Machado, 

disse que acabou de receber um convite de uma empresa para acompanhar o 

processo licitatório no dia 05 de junho, que é na mesma data da licitação 

cancelada, questionando se a empresa não foi informada do cancelamento. 

Retornando, vereador Demilson Nunes Siqueira, pediu a líder da prefeita 

vereadora "Cida", para verificar a situação. Finalizando agradeceu o Secretário 

de Infraestrutura senhor Elói por estar atendendo as indicações feitas dos 

vereadores. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Na seqüência, utilizou 

à tribuna a vereador Oslen Dias dos Santos iniciou cumprimentando a todos, 

disse que está providenciando uma reunião com a ENERGISA, para discutirem 

a tarifa alta imposta por eles, agradeceu. Prosseguindo, utilizou à tribuna a 

vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) iniciou seu discurso 

cumprimentando a todos. Falou das cobranças sobre as respostas das 

indicações, ofícios e requerimentos, citadas na ultima sessão, argumentando 

que conversou com a Prefeita e os mesmos já estão começando a serem 

respondidos, afirmando que continuará acompanhando. Falou sobre a reunião 

do meio ambiente, explanando a preocupação também pelo sumiço da pasta de 

documentos do conselho. Disse que teve informações que outros documentos 

da Secretaria de Meio Ambiente também sumiram, afirmando que se deve 

tomar providências. Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da 

palavra a Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, disse que além dos 

documentos sumirem, também foi danificado o computador e foram perdidos 

os arquivos digitais da mesma secretaria. Retornando a vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida), disse que esteve analisando seus arquivos de 

quando foi Secretária de Meio Ambiente. Falou que vai pedir explicações de 

onde anda os equipamentos da Secretaria, porque já viu em outros locais os 
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equipamentos da Secretaria. Falou da reunião sobre o orçamento do 

quadrimestre do município, e da preocupação dos gastos de algumas 

secretarias, na qual as mesmas terão problemas orçamentários. Parabenizou a 

Prefeitura pela abertura do Posto de Saúde do bairro Boa Esperança. 

Finalizando falou da gravidade da licitação 018/2018, que segundo 

informações da prefeita está cancelada, mas irá verificar o porque do convite 

da empresa para participar de uma licitação no mesmo horário e no mesmo dia.  

Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra a Vereadora 

Elisa Gomes Machado disse que o questionamento é porque tem documentos 

afirmando a suspensão da licitação. Retornando a vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida), disse que recebeu o cronograma da secretaria de 

obras, de todos os trabalhos realizados pela secretaria do dia 21 ao dia 26.  Fez 

mais algumas considerações, agradeceu. Prosseguindo, o vereador José Elói 

Crestani iniciou cumprimentando a todos os presentes. Parabenizou a 

vereadora "Cida", pelo seu aniversário. Falou sobre o sumiço dos documentos 

da Secretaria de Meio Ambiente, exemplificou que a atual Secretária deveria 

fazer um boletim de ocorrência na polícia, para assim descobrir onde foi parar 

os documentos. Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da 

palavra a Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, disse que a secretaria mudou 

de lugar, saindo de dentro da estrutura da Prefeitura e indo para o prédio da 

CEPLAC, afirmando, ser possível que os documentos foram perdidos nesse 

processo de mudança. Falou que a nova Secretária de Desenvolvimento 

Senhora Célia, está preocupada com a situação. Retornando o vereador José 

Elói Crestani disse que a Secretária Célia não deve se preocupar, porque a 

preocupação deve ser de quem deu sumiço na documentação. Finalizando disse 

que já está preocupante a situação da poeira na cidade. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Em sequência, o vereador Luiz Carlos Queiróz 

iniciou o discurso cumprimentando a todos. Parabenizou a vereadora “Cida” 

pelo seu aniversário. Registrou como vereador do MDB, o repúdio ao 

Presidente da República Michel Temer, pela demora em resolver a greve dos 
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caminhoneiros. Pediu ao Secretário de Infraestrutura que atenda a indicação da 

vereadora Elisa, e arrume a ponte da terceirinha. Falou sobre os trabalhos de 

tapa buracos das ruas da cidade, citando exemplo do setor E, onde foi feito o 

trabalho na avenida, e não foi feito nas transversais, argumentando que gostaria 

que quando fossem fazer um bairro, fizessem todas as ruas. Explanou sobre o 

valor abusivo cobrado pela empresa ENERGISA no estado do Mato Grosso. 

Pediu a assessoria jurídica da Câmara, um parecer sobre os ofícios que os 

vereadores recebem, das empresas para acompanharem as licitações. 

Finalizando parabenizou o Secretário de infraestrutura por ter mandado as 

respostas da sua indicação. Fez mais algumas considerações, agradeceu. 

Prosseguindo, o vereador Charles Miranda Medeiros iniciou 

cumprimentando a todos. Falou que recebeu uma ligação do Delegado 

Regional, senhor Rodrigo, disponibilizando combustível para a Secretaria de 

Saúde do município. Parabenizou os atletas do Instituto Esportivo Educacional 

Social Presbiteriana pelo empenho ao esporte. Falou sobre o discurso do 

vereador “Mendonça” argumentando que o vereador deve continuar sua luta 

independentemente dos obstáculos. Falou dos gastos que se tem em fazer uma 

operação de tapa buracos. Finalizando citou a oscilação de voltagem da energia 

no município, afirmando que não está chegando o 110V e 220V exatos. Fez 

mais algumas considerações, agradeceu. O próximo a utilizar a tribuna foi o 

vereador Marcos Roberto Menin, iniciou cumprimentando a todos, 

parabenizando a vereadora “Cida” pelo seu aniversário. Falou dos trabalhos de 

tapa buracos, onde são feitos em alguns lugares e outros bem próximos não, 

afirmando que está faltando uma pessoa para acompanhar e fiscalizar a equipe. 

Parabenizou os atletas paraolímpicos do Instituto Esportivo Educacional Social 

Presbiteriana. Teceu agradecimentos ao senhor Nelson da comunidade 5º 

Oeste, pela festa na comunidade. Agradeceu o Secretário de Infraestrutura 

senhor Elói por estar atendendo as indicações feitas pelos vereadores. 

Finalizando disse que esteve na mobilização em solidariedade aos 

caminhoneiros, deixando também seu repúdio ao Presidente da República. Fez 
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mais algumas considerações, agradeceu. Na sequencia utilizou a tribuna o 

vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) iniciou cumprimentando a 

todos. Registrou o ofício do Atacadão da construção, convidando os vereadores 

para acompanhar a licitação, argumentando que está no site a suspenção da 

mesma. Falou que fez três orçamentos de cimentos em três empresas e 

encaminhou a Prefeita, registrando o valor abusivo colocado na licitação. Disse 

que recebeu a visita do empresário Luiz Araújo, dono da empresa Atacadão da 

Construção, e afirma que explanou para o mesmo a insatisfação da sociedade 

em ver a participação dele constante nas licitações. Falou da reclamação do 

empresário Luiz Araújo, sobre o débito da Prefeitura com a empresa. 

Finalizando disse que irá continuar fazendo os requerimentos pedindo 

explicações, e se não obter respostas dos mesmos, vai pedir ao governo do 

estado que o GAECO venha para o município, para assim as informações 

começarem a vim para a Câmara, moralizando as prestações de contas da 

Prefeitura. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Neste momento, 

transferida a condução da presidência ao vice-presidente, o vereador Emerson 

Sais Machado iniciou cumprimentando a todos. Parabenizou a vereadora 

“Cida”, pelo seu aniversário. Gratulou os trabalhos feito pelo professor Lucas 

Vasconcelos, com os alunos paraolímpicos. Falou da falta de apoio financeiro 

aos atletas do município. Disse sobre a ENERGISA e o valor alto de tributos 

cobrados, salientando a necessidade de se marcar uma reunião com a empresa 

para assim terem explicações. Explanou que se deve apoiar os caminhoneiros 

na greve, para assim se resolver a problemática do Brasil. Falou que os 

vereadores são taxados de ladrões por motivo dos outros políticos corruptos. 

Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o Vereador 

Demilson Nunes Siqueira disse da preocupação do país, onde o governo vai 

tirar os quarenta e seis centavos no diesel, mas irá aumentar em outros 

impostos. Afirmando ser a favor da greve dos caminhoneiros. Retornando o 

vereador Emerson Sais Machado, falou do apoio da rede globo aos políticos 

corruptos. Explanou que todos deveriam apoiar a greve dos caminhoneiros, o 
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comercio, as prefeituras e câmaras, para assim conseguirem a baixa dos 

impostos. Falou que estão fazendo tapa buracos nas MT 208 e 320 com terra. 

Evidenciou a falta de apoio do governo do estado e as promessas feitas e não 

realizadas. Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o 

Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, sugeriu fazer uma moção de repudio ao 

Governo do Estado e outra para o Governo Federal, considerando que a fala 

feita pelos vereadores não chegue ao governo, e com a moção oficiaria a não 

concordância da Câmara de Alta Floresta com os governos ilegítimos. 

Retornando o vereador Emerson Sais Machado disse concordar com a 

moção. Falou que a sociedade cobra os vereadores. Disse que a população não 

está ajudando a greve dos caminhoneiros, indo ao posto abastecerem seus 

veículos. Finalizando deixou novamente seu repudio ao Governo Estadual, 

Federal e ao presidente Michel Temer. Usando da prerrogativa regimental de 

aparte, fez uso da palavra o Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), 

disse que teve uma denúncia, que a Secretária de Educação faz parte de uma 

empresa com outro empresário, falou que irá verificar, e se for verídico pedirá 

imediatamente a exoneração da secretária. Retornando o vereador Emerson 

Sais Machado parabenizou o vereador “Dida” pela fala, afirmando que se 

deve averiguar primeiro. Disse que teve um vereador que usou a tribuna 

falando que tem que fazer boletim de ocorrência pelo roubo dos documentos, 

salientando que primeiro se deve saber se os documentos foram mesmo 

roubados, para assim depois falar, argumentando que todos devem ter 

responsabilidade em suas falas. Finalizando falou que se for verdade a 

denúncia contra a secretária de educação deve-se exonera-la no mesmo dia. 

Fez mais algumas considerações, agradeceu. 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. 

Neste momento o vereador José Elói solicitou questão de ordem, não sendo 

aceita pelo Presidente, argumentando que o Regimento Interno é claro, e não 

foi citado o nome de nenhum vereador na tribuna. Foi solicitada ao Secretário a 
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leitura do Projeto de Lei nº 011/2018 que em súmula “dispõe sobre as 

condições para as entidades serem declaradas de Utilidade Pública Municipal e 

dá outras providências, de autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o 

qual foi discutido pelo vereador Mequiel Zacarias Ferreira, falou que o 

projeto refere-se a declaração de Utilidade Pública, na qual, já havia a lei 

864/99, que estabelece os índices necessários para se declarar uma instituição 

de utilidade pública. Disse que quando foi fazer o processo de utilidade pública 

da AMA, identificou que a Lei estava muito sensível. Explanou que fez um 

estudo baseados nas referências que tinha de outros municípios e na Legislação 

Federal, sugeriu então uma nova Lei estabelecendo critérios mais específicos, 

não facilitando o processo. Argumentou que a utilidade pública pode ser um 

critério utilizado para aplicação de convênios entre o município e a entidade, e 

que nesse sentido precisa haver segurança, para que as utilidades públicas 

sejam de fato utilidade pública. Fez algumas considerações agradeceu. Após a 

discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor secretário realizou a leitura do 

Projeto de Lei nº 012/2018 que em súmula denomina “Rua Pioneiro Sadi 

Savaris” a Rua T-3, situada na área central, e dá outras providências, de autoria 

da Vereadora Elisa Gomes Machado, o qual foi discutido pelos vereadores: 

Elisa Gomes Machado, falou do orgulho do projeto, nomeando a rua T-3 com 

o nome do senhor Sadi Savariz. Disse que seu Sadi foi um pioneiro de Alta 

Floresta, onde em vida trouxe cultura para o município, sendo dono do 

primeiro cinema na cidade. Fez algumas consideração agradecendo a família 

do senhor Sadi. Marcos Roberto Menin, parabenizou a vereadora Elisa pelo 

projeto, disse que o senhor Sadi era amigo do seu pai, e que o mesmo deixou 

um legado para o município. Valdecir José dos Santos (Mendonça), 

parabenizou a vereadora Elisa pelo projeto. Falou da importância em 

homenagear os pioneiros do município. Pediu que fosse feita uma placa grande 

para assim as pessoas saberem que a rua T-3, passou a se chamar Rua Sadi 

Savariz. Após as discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 10 de 13 
 

Avenida Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829/3716 

email: contato@altafloresta.mt.leg.br _ site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

 

aprovada por unanimidade. Prosseguindo o senhor presidente solicitou do 

secretário a leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2018 que em 

súmula "dispõe sobre a declaração de bens móveis permanentes, classificados 

como inservíveis pela comissão de baixa de bens móveis da Câmara Municipal 

de Alta Floresta/MT, e dá outras providências", de autoria do Vereador 

Emerson Sais Machado, o qual foi discutido pelos vereadores: Mequiel 

Zacarias Ferreira, disse que o projeto é de baixa dos bens inservíveis, onde 

conta com 109 itens, na qual 42 são irrecuperáveis, explanando que são coisas 

que realmente não estão sendo utilizadas e merecem uma destinação. Emerson 

Sais Machado disse que tem coisas bastante velhas. Esclarecendo que a 

Câmara dá baixa, mas devolve a Prefeitura, para assim o Executivo fazer o que 

achar necessário com os itens. Após as discussões, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, o 

senhor secretário realizou a leitura do Requerimento nº 034/2018 que em 

súmula "REQUER o encaminhamento do presente expediente à Prefeita 

Interina, Marinéia da Silva Munhoz, bem como a Controladoria Interna do 

Município de Alta Floresta, para que seja realizada uma auditoria nas obras da 

Creche do Bairro Jardim Panorama, Creche do Bairro Cidade Bela e da Escola 

de Ensino Integral no Bairro Bom Pastor, para identificar os motivos de sua 

paralisação e quais medidas estão sendo tomadas para sua conclusão, com o 

posterior envio do relatório conclusivo a esta Casa de Leis, para apreciação, de 

autoria do Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), o qual foi discutido 

pelo vereador Mequiel Zacarias Ferreira, falou da importância das matérias 

serem respondidas, e que tem requerimento solicitando informações relativas 

aos mesmos locais. Pediu ao vereador “Dida” que se o seu requerimento for 

respondido lhe deixe ter acesso às informações. Finalizou solicitando da líder 

do Executivo, vereadora “Cida”, que cobre a resposta do requerimento. Após a 

discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor secretário realizou a leitura do 

Requerimento nº 035/2018 que em súmula "REQUER que seja oficiado o 
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chefe do Executivo Municipal, que determine aos departamentos responsáveis 

que enviem informações amplas sobre a arrecadação do IPTU, detalhando os 

valores estimados e recebidos pelo município neste exercício, para 

apreciação.", de autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual foi 

discutido pelos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira disse que está fazendo 

um estudo da reforma tributária que foi aprovado no final de 2017, 

argumentando que está pedindo os valores, porque irá fazer uma indicação 

sobre o código tributário e precisa das informações. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Vereadora Elisa Gomes Machado, disse que está 

com um relatório de quarenta páginas que foi apresentado na reunião 

orçamentária, argumentando que os relatórios não vem mais simplificados 

como antigamente, mas no relatório vem a quantidade arrecadada de IPTU. 

Colocou o relatório a disposição do vereador Mequiel, agradeceu. Após as 

discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor secretário realizou a leitura do 

Requerimento nº 036/2018 que em súmula "REQUER que seja oficiado o 

chefe do Executivo Municipal, que determine aos departamentos responsáveis 

que enviem informações amplas sobre o número de alvarás de funcionamento e 

sanitários registrados, expedidos e não renovados neste exercício, bem como os 

valores arrecadados, para apreciação.", de autoria do Vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira, o qual foi discutido pelo vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira disse que considerando a quantidade de estabelecimentos no 

município, queria entender como está a arrecadação, e quais registros não estão 

sendo renovados. Falou que recebeu reclamações de alguns comerciantes, e 

quer fazer um estudo aprofundado, considerando os índices do município. 

Agradeceu. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor secretário 

realizou a leitura do Ofício nº 002/2018 que em súmula "REQUER a utilização 

do Plenário Arnaldo Corcino, incluindo sistema de climatização, som e 

servidor responsável pelo sistema, no dia 14 de junho do corrente, às 
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19h00min, com a finalidade de realização de uma reunião política do partido 

DEM (Democratas).", de autoria do Vereador Marcos Roberto Menin. Não 

havendo discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor secretário realizou a leitura da 

Moção nº 017/2018 "PESAR com a Família do Sr. Valdo Saggin, falecido no 

último dia 12 de maio do corrente", de autoria do Vereador Luiz Carlos de 

Queiroz. Não havendo discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor secretário 

realizou a leitura da Moção nº 018/2018, "Congratulações com o sindicato 

rural de Alta Floresta, pela realização da 2ª TECNOALTA, evento tecnológico 

para o agronegócio", de autoria do Vereador Emerson Sais Machado, o qual foi 

discutido pelo vereador Emerson Sais Machado que parabenizou o Sindicado 

pela realização da 2º TECNOALTA no município, explicando que é uma feira 

de tecnologia para a agricultura. Ressaltou a importância da mesma para o 

município. Agradeceu. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a 

qual foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor secretário 

realizou a leitura da Moção nº 019/2018 "Congratulações com as Fanfarras 

Municipais de Alta Floresta, Carlinda e Apiacás, pela belíssima participação no 

desfile cívico alusivo ao aniversário de Alta Floresta", de autoria do Vereador 

Emerson Sais Machado o qual foi discutido pelo vereador Emerson Sais 

Machado que parabenizou as fanfarras das cidades vizinhas que abrilhantaram 

o desfile do aniversário da cidade de Alta Floresta. Parabenizou também a 

prefeita Marinéia pela organização do desfile. Após a discussão, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste momento, na 

qualidade de Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a 

vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto solicitou que fosse colocado sob 

deliberação do Plenário, pedido de dispensa de Redação Final dos Projetos de 

Lei Nº 011 e 012/2018, e Projeto de Decreto do Legislativo Nº 016/2018, o 

qual foi concordado por todos. Neste intermédio, o senhor presidente vereador 

Emerson Sais Machado comunicou que recebeu um ofício de esclarecimento 
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da empresa Atacadão da Construção, na qual a empresa afirma não ter tido 

conhecimento da suspenção do processo licitatório, modalidade Pregão 

Presencial nº 018/2018, por parte do Executivo do município, pedindo 

desculpa pelo transtorno aos vereadores, informando também que quando for 

marcada nova data da licitação, estarão enviando as informações necessárias. 

Assuntos Gerais: Conforme convocação realizada para a deliberação da 

Redação Final do Projeto de Lei nº 013/2018, para as 12h25min deste dia, o 

senhor presidente vereador Emerson Sais Machado solicitou aos nobres Edis 

se concordariam em antecipar a sessão extraordinária para dentro de 15 

minutos, o qual foi concordado por todos. 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 quatro minutos.  


