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Ata da vigésima primeira Sessão Ordinária, da segunda Sessão Legislativa, da 

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

agosto do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e trinta e um 

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, foi 

colocado em discussão e votação a ata da sessão anterior, a qual foi aprovada. 

Em seguida o Senhor Presidente solicitou do secretário a leitura do Ofício nº 

221/2018, em regime de urgência especial ao Projeto de Lei nº 1954/2018, o 

qual não havendo discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Neste intermédio, o senhor presidente suspendeu a 

sessão às nove horas e  vinte três minutos  e convocou as comissões competentes 

para emitirem parecer ao Projeto de Lei nº 1954/2018. Retornando, a sessão 

reiniciou às nove horas e vinte e oito minutos. Em seguida, solicitou do Senhor 

Secretário a leitura das correspondências recebidas que assim o fez, a saber: 

Ofício n º178/2018-Procuradoria Jurídica, o qual encaminha em arquivo digital 

(CD) os Decretos Municipais expedidos pelo Poder Executivo no mês de julho 

de 2018, da Procuradora Jurídica do Município, Naiara Rosa Morello; Ofício nº 

268/2018-IPREAF, encaminhando o Relatório Final do Censo Previdenciário do 

IPREAF, do Diretor Executivo, Valmir Guedes Pereira; e, Ofício nº 275/2018-

IPREAF, encaminhando o Balancete Financeiro relativo ao mês de Julho de 

2018, do Diretor Executivo, Valmir Guedes Pereira. Após o Senhor Secretário 

fez a leitura matérias em apresentação que assim o fez, a saber: Indicações nºs. 
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160 e 161/2018, de autoria do vereador Charles Miranda Medeiros; Indicação nº. 

162/2018, de autoria do vereador Marcos Roberto Menin; e, Indicações nºs. 163 

e 164/2018, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira. O Senhor 

Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas 

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

Presidente comunicou que conforme acordado entre os Senhores Vereadores, 

fica registrado que o sorteio bimestral para assegurar a ordem de uso da tribuna, 

acontecerá na primeira sessão ordinária do segundo semestre. Prosseguindo, 

comunicou que 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) que iniciou cumprimentando a todos, em especial os 

alunos da escola Presbiteriana. Começou seu discurso falando sobre a 

necessidade do regime de urgência referente ao Projeto de Lei nº 1954/2018, 

devido ao veto de doação de áreas públicas durante ano eleitoral, onde agradece 

a agilidade desta matéria já ser deliberada em plenário, pois isto irá ajudar a 

Projeto na futura construção de sua sede própria. Comentou ainda sobre sua 

visita à comunidade Pista do Cabeça, onde vê há necessidade de conversar com 

o Executivo sobre as pontes e estradas deterioradas naquela região, sendo que o 

Setor Sul é um setor muito grande e aproveita para solicitar uma reunião com o 

Executivo para tomar providências. Falou ainda sobre a eleição da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal para o Biênio 2019/2020 que ocorrerá na 

próxima terça-feira dia vinte e um, afirmando que já foi Presidente desta Casa 

em outros tempos e não possui mais pretensão a uma nova candidatura, que hoje 

seu trabalho social lhe demanda mais tempo, juntamente com a função de 

vereador de fiscalização. Enalteceu que sua palavra é apenas uma, pois político 

que dá a palavra e volta atrás não serve para ser político, que mantém firme seu 

compromisso com o atual Presidente, deixando registrado em sessão que seu 

voto na eleição para a presidência é para o Vereador Emerson Machado. 

Finalizou fazendo algumas considerações, agradecendo a presença de todos. Em 

sequência, o vereador Charles Miranda Medeiros iniciou cumprimentando a 
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todos, dizendo que também já foi Presidente da Câmara, relembrando que 

sempre esteve entre os vereadores mais votado da casa pela população. Falou 

que vivemos em um sistema capitalista, aos quais nossas habilidades são sempre 

cobradas e que na política é a mesma coisa, onde a política existe para gerar bem 

estar social, e infelizmente entra gente para ajudar apenas os seus e não a 

população, e que ao ser votado o político deve esquecer os partidos, e sim pensar 

na população. Pontuou ainda sobre a grande quantidade de animais abandonados 

na rua e que estes animais, como exemplo, cachorros e gatos, atacam os lixos 

domésticos que já esta tendo problema na coleta, tornando assim um duplo 

problema público, principalmente na área da saúde, pois esses animais 

contaminados provocam doença na população. Solicita que a Prefeitura coloque 

em funcionamento, o Centro de Zoonoses, o qual consta na Lei Orgânica do 

Município. Finaliza agradecendo a presença da Rose do "Tradição", dizendo que 

deseja a mesma uma boa campanha para Deputada Estadual. Em 

prosseguimento, a vereadora Elisa Gomes Machado iniciou cumprimentando a 

todos, congratulando e parabenizando a escola Presbiteriana de Alta Floresta, 

que ficou na quarta colocação do ranking de alunos aprovados no ENEM no 

Estado de Mato Grosso, e primeira no município de Alta Floresta, acrescentando 

que a Escola investe em sua estrutura e no ensino pedagógico. Parabenizou toda 

a equipe de profissionais pelo desempenho alcançado, e, também a equipe 

vencedora da 1ª Feira de Ciências, Tecnologia e Inovação, o qual agradeceu a 

dedicação de cada aluno por esse resultado obtido, em especial a Professora 

Mônica e o Pastor Alessandro, por todo o esforço na equipe com grandes 

resultados obtidos. Explanou sobre o projeto vencedor que fala sobre a 

agricultura familiar, mostrando a importância da pesquisa para os alunos 

enquanto cidadãos. Finalizou pedindo bênçãos e sabedoria a todos os 

funcionários da escola, pois todos contribuíram para a posição no ranking e 

colaborando para ser o sucesso que esta é atualmente. Em sequência quem 

utilizou a tribuna foi o vereador José Elói Crestani que iniciou 

cumprimentando a todos, dizendo que esta passando por momentos de 
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dificuldades familiares, o qual seu irmão esta convalescendo de câncer. Disse ao 

público presente, que é candidato a Presidente desta Casa para o biênio 

2019/2020, que já esteve à frente da presidência no passado, tendo o 

conhecimento necessário, trazendo assim contribuições para uma futura 

reeleição. Finaliza agradecendo a presença de todos. Na seqüência, utilizou à 

tribuna a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) que iniciou seu 

discurso cumprimentando a todos, em especial parabenizando a Escola 

Presbiteriana pela realização da 1ª Feira de Ciências, Tecnologia e Inovação, o 

qual trabalhou como avaliadora dos projetos, enaltecendo a organização pelo 

evento promovido. Mencionou a agenda de trabalho realizado pelo Executivo 

Municipal afirmando sobre a futura instalação de semáforo próximo as Escolas 

Marinês e Presbiteriana, que devido à movimentação intensa será de grande 

importância. Disse que o material para operação tapa buraco chegou e serão 

programados os consertos. Com relação a Zona Rural foi feita pontes na 

comunidade Santa Lucia, Vicinais Quarta Sul e Sexta Sul, e está cobrando o 

conserto das estradas nas Comunidades Jacamin e Pista do Cabeça. Esclareceu 

que continuará cobrando como Vereadora e como Líder do Prefeito, acreditando 

que dentro do possível estes problemas serão sanados. Pontuou ainda sobre a 

cobrança da vereadora Elisa Gomes, sobre a periodicidade dos médicos nos 

Postos de Saúde da zona rural. Neste momento, utilizando de parte prevista em 

regimento, fez o uso da palavra a Vereadora Elisa Gomes Machado, dizendo 

que a situação ainda continua sobre a falta de médicos, que estes vão a cada 15 

dias, onde em seu ponto de vista seria necessária uma visita semanal dos 

mesmos. Informou ainda que a licitação para compras de medicamentos foi 

realizada ontem. Retornando, a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) 

fez mais algumas considerações, agradecendo a presença de todos. 

Prosseguindo, o vereador Demilson Nunes Siqueira iniciou cumprimentando a 

todos os presentes, agradecendo ao Secretario de Infraestrutura que respondeu 

suas indicações, o qual comunicou que já havia realizado os devidos reparos na 

iluminação do Bairro Boa Vista e da Praça Cívica. Citou que o vereador Luiz 
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Carlos cobrou na sessão anterior a companhia de Águas e Esgoto de Alta 

Floresta (CAB), que tem deixado a desejar para população, pois ao fazer 

ligações, quebram o asfalto e depois não consertam, deixando para a Prefeitura 

faça o serviço. Afirmou que a população não merece esse descaso, cobrando 

assim juntamente ao Executivo, providências a serem tomadas para sanar esses 

problemas. Finaliza agradecendo a presença de todos. Em seqüência, o vereador 

Valdecir José dos Santos (Mendonça) iniciou o discurso cumprimentando a 

todos os presentes, em especial os alunos e professora da Escola Presbiteriana, 

vencedores da 1ª Feira de Ciências, Tecnologia e Inovação. Acrescentou ainda 

que a educação é o único meio de formar cidadãos de bem. Agradeceu também 

o excelente trabalho voluntário prestado pelo empresário Altaflorestense, Jair 

José Flores Silva, popularmente conhecido como "Cabelo", que está à frente do 

projeto "Cuida Bem de Mim". Pontuou sobre a eleição a Presidência da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal, o qual manifestou seu total apoio a reeleição do 

vereador Emerson Machado. Enalteceu o trabalho do vereador a frente da 

Presidência, que seu coração pede para votar nele e sua decisão com relação a 

seu voto a presidência é tranquila, ao afirmar seu voto. Fez suas considerações 

finais, agradeceu. Em sequência, o vereador Luiz Carlos Queiróz iniciou o 

discurso cumprimentando a todos os presentes, em especial parabenizando a 

Escola Presbiteriana pelas conquistas. Cobrou a falta de responsabilidade do 

Governo do Estado com o município, principalmente no setor da saúde, citando 

que o município não conta com médico legista, onde os familiares de vítimas de 

acidente sofrem duas vezes, pois o corpo tem de ser deslocado até o município 

de Sinop para fazer a autópsia. Neste momento, utilizando de parte prevista em 

regimento, fez o uso da palavra o Vereador Charles Miranda Medeiros, 

afirmou que entregou em documento como o nome de quatro médicos para ser 

indicado a POLITEC de Alta Floresta, onde até a presente data não obteve 

respostas. Retornando, o vereador Luiz Carlos de Queiroz, disse que é 

lamentável e vergonhoso o descaso que esta problemática é tratada no 

município. Comentou ainda sobre a CAB que nos serviços de ligação de água 
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cortam o asfalto e não arruma, deixando toda a responsabilidade para a 

prefeitura, que não consegue nem suprir a demanda atual. Cobrou mais uma vez, 

a reunião com a ENERGISA, devido a alta dos preços, bem como a má 

qualidade dos serviços prestados a população. Neste momento, utilizando de 

parte prevista em regimento, fez o uso da palavra o Vereador Emerson Sais 

Machado disse que já entrou em contato com a empresa por diversas vezes para 

marcar uma reunião, porem não obteve êxito até o presente momento. 

Retornando, o vereador Luiz Carlos de Queiróz, finalizou dizendo que a 

população tem que continuar cobrando para obter melhorias, agradeceu. 

Prosseguindo, o vereador Marcos Roberto Menin iniciou cumprimentando a 

todos, Pedindo um minuto de silêncio em memória ao ex-servidor público e 

pioneiro do Município, Senhor Eduardo Ortiz. Após, falou sobre a mesa 

diretora, onde gostaria que os dois candidatos a presidência, tentassem mais uma 

reunião para unificação, por se tratarem do mesmo partido, entendendo que 

unidos seriam mais fortes, e que seja uma eleição com transparência. 

Parabenizou o empresário, conhecido popularmente como "Cabelo", pelo 

trabalho a frente do Projeto "Cuida Bem de Mim", enaltecendo os serviços 

prestados a população. Fez uma breve fala sobre a necessidade urgente de 

realizar o patrolamento das estradas das Comunidades da Região da Pista do 

Cabeça. Falou sobre a quantidade de candidatos do município de Alta Floresta 

para deputado estadual, nas eleições de outubro e que no final o município não 

fique sem representante. Finalizou desejando sorte a todos na campanha e uma 

boa semana a todos os presentes. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador 

Oslen Dias dos Santos (Tuti) que iniciou agradecendo a presença de todos, 

dizendo que já teve uma conversa com o Governador do Estado com relação a 

contratação de médico legista para o município, mas que não obteve êxito, 

tornando assim desanimador cobrá-lo novamente. Pontuou que esta situação é 

desumana, principalmente em caso de falecimentos, pois os familiares sofrem 

duplamente ao ficar aguardando a liberação do corpo, quando é realizada pela 

perícia técnica do município de Sinop -MT. Falou sobre a empresa CAB e o 
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descaso com a população, ao danificar e não consertar o asfalto nos bairros a 

qual executa serviços, dizendo ainda que estas cobranças já foram enviadas ao 

Ministério Público por sua pessoa, através de denúncia com fotos, não obtendo 

resultados, tornando assim desanimador o serviço de fiscalização por parte do 

vereador. Finalizou cobrando uma solução para ambas problemáticas levantadas 

em seu discurso ao Executivo Municipal. Na sequência utilizou a tribuna o 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira cumprimentando a todos, iniciou 

parabenizando a todos os pais pelo dia dos pais, data esta comemorada no último 

domingo, dia doze de agosto. Parabenizou também a Escola Presbiteriana pela 

realização da 1º Feira de Tecnologia e Inovação, extensivo aos alunos 

vencedores. Comentou sobre as repartições do Governo do Estado e a 

ineficiência dos mesmos. Falou sobre os repasses atrasados da saúde para o 

município que hoje está em torno de dois milhões de reais, e que já fez uma 

indicação para que a Associação Mato-Grossense dos Municípios entrasse com 

ação contra o Estado sobre as dívidas, porém não obteve resposta até o presente 

momento. Disse que acompanhou a reunião do Conselho de Saúde, na qual foi 

deliberado que o Conselho seria o responsável por entrar com uma ação judicial 

para que os repasses pudessem ser feitos. Ressaltou que o Executivo deveria 

cobrar a resposta, enaltecendo que como vereador e fiscalizador público tem 

como obrigação cobrar e fiscalizar toda e qualquer irregularidade, que mesmo 

não obtendo as respostas esperadas, não deve desanimar e continuar fiscalizando 

e notificando os responsáveis, independente o quanto demore para a solução dos 

problemas, citando como exemplo as problemáticas da ENERGISA e da CAB. 

Ressaltou que continuará acompanhando a situação da construção da creche no 

bairro Jardim Panorama, na qual teve a licitação, mas os trabalhos de 

construção, em parceria com o reeducandos do Projeto "Nova Chance" ainda 

não começaram por falta de material, cobrando da Secretária de Educação para 

acompanhar tal situação. Salientou que notificou a fiscal de obra sobre o 

acompanhamento e aguardar reunião com a equipe da prefeitura sobre os ajustes 

na continuidade da obra, pois, as crianças daquele bairro estão sendo atendidas 
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em uma casa alugada e adaptada para atendê-las. Acrescentou que recebeu da 

Secretaria de Educação relato das irregularidades na obra, citando-as 

(Implantação executada em desconformidade com o projeto – os terrenos 

vizinhos estão com talude sem contenção; a obra está abaixo do nível da rua e 

dos terrenos vizinhos; divergência no percentual de execução), lembrou que 

todos devem fiscalizar e acompanhar atentamente a situação. Parabenizou a 

Secretaria de Desenvolvimento, pela realização da reunião com o pessoal que 

utiliza o aterro seco do município, no qual houve estabelecimento de regras para 

a utilização do espaço e a data de cadastramento dos usuários até o dia 20 de 

agosto. Finalizou agradecendo a todos pela presença. Neste momento, 

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

Sais Machado iniciou cumprimentando a todos, dizendo que com relação ao 

pedido de urgência a tramitação ao Projeto de Lei nº 1954/2018, temia cometer 

alguma irregularidade, pois o tribunal opina que em ano eleitoral não deve haver 

doações de áreas públicas. Parabenizou o empresário pelo excelente trabalho 

prestado através do Projeto "Cuida Bem de Mim", através do Rotary Club. 

Salientou que o Executivo não pode assumir compromissos competentes ao 

Governo do Estado, citando como exemplo a contratação de médico legista para 

a POLITEC de Alta Floresta, comentando sobre o descaso do Governo com o 

município. Lembrou que a população cobra em grande demasia a solução para 

problemáticas do município, ressaltando que o vereador não tem poder de 

execução, apenas de fiscalização. Acrescentou que os vereadores já fazem esse 

papel de cobrar e fiscalizar o Executivo, ainda que por vezes não obtendo 

sucesso. Pontuou ainda sobre a sua reeleição a mesa diretora, onde agradece o 

apoio demonstrado pelos companheiros, salientando que vivemos em uma 

democracia, onde ao haver maior número de candidatos a qualquer eleição, 

torna melhor para a escolha dos eleitores. Falou que o bom diálogo é sempre 

essencial em qualquer situação, e que se encontra a disposição. Finalizou, 

agradecendo a presença de todos. Retornando à Presidência, o Senhor Presidente 

solicitou do Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo 
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regimental, o qual todos concordaram. Passando à Ordem do Dia, foi 

solicitada ao Secretário a leitura do Projeto de Lei nº1954/2018, que em súmula 

"autoriza a doação de área a Associação Cuida Bem de Mim, e dá outras 

providências", de autoria do Executivo Municipal, o qual foi discutido pelos 

vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira dizendo que esse projeto tem extrema 

importância, onde supre uma das lacunas que o Executivo Municipal não 

consegue atender. Citou que são mais de 400 crianças atendidas, em um espaço 

adaptado e que com a doação deste terreno e construção da sede juntamente com 

a parceria do Rotary Club, acreditará que haverá melhorias bem como a 

ampliação do número de crianças atendidas após a construção. Salientou que 

mesmo havendo vedação eleitoral para a doação de lotes em ano eleitoral, existe 

a importância social do projeto para o Município. Elisa Gomes Machado, 

afirmou que o projeto tem todo o seu apoio, agradecendo imensamente a todos 

os colaboradores, dizendo que ao visitar o projeto é notória a necessidade de 

uma sede própria para otimizar o atendimento das crianças. Por fim parabenizou 

todos os seus voluntários que auxiliam na execução do projeto. Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida) enalteceu o trabalho voluntariado prestado pelo 

projeto, justificando que o mesmo não foi votado antes, pois estava em regime 

de tramitação normal, bem como a sua entrada nos despachos da Câmara, 

coincidindo com o recesso parlamentar. Por fim falou sobre a grande 

importância do Projeto para o Município. Após as discussões, a matéria foi 

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

solicitou do Primeiro Secretário a leitura da Emenda nº 016/2018, que em 

súmula "modificativa e aditiva ao Projeto de Lei nº 017/2018, que “dispõe sobre 

critérios para contratação de empresas prestadoras de serviços pela 

Administração Pública Municipal, que incluam veículos tipo caminhões em 

geral, sua estrutura, e dá outras providências", de autoria da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, o qual foi discutido pelo vereador Emerson 

Sais Machado, esclarecendo que o projeto de sua autoria, foi elaborado para 

melhorar as condições de uso dos caminhões contratados pelo Executivo 
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Municipal, aonde a emenda a seu entendimento veio a somar ao projeto. Após a 

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

unanimidade. Prosseguindo, foi solicitada ao Secretário a leitura do Projeto de 

Lei nº 017/2018, que em súmula "dispõe sobre critérios para contratação de 

empresas prestadoras de serviços pela Administração Pública Municipal, que 

incluam veículos tipo caminhões em geral, sua estrutura, e dá outras 

providências”, de autoria do vereador Emerson Sais Machado, o qual não 

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

unanimidade. Na sequência solicitada à leitura do Projeto de Lei nº 018/2018, 

que em súmula “denomina “Rua João Alencar Ramalho” a Rua GS-1 (Setor GS) 

e dá outras providências", de autoria do vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), o 

qual não havendo discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em Seqüência foi solicitada a leitura do Projeto de 

Lei nº 023/2018, que em súmula "institui a “Semana de Incentivo ao Ciclismo” 

no município de Alta Floresta e dá outras providências", de autoria do vereador 

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

Machado, ressaltando que a modalidade vem crescendo no município, 

aumentando assim a qualidade de vida dos praticantes, e que este projeto tem o 

seu apoio, bem como sua participação na prática esportiva, convidando a todos 

para a prática desta modalidade. Demilson Nunes Siqueira lembrou que haverá 

a participação de ciclistas e corredores do município em um campeonato na 

cidade de Nova Monte Verde. Após as discussões, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo solicitou a leitura 

da Moção nº 027/2018, de “CONGRATULAÇÕES ao Programa FICAI, pelos 

11 anos de fundação em Alta Floresta-MT”, de autoria da Vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida),a qual foi discutida pelas vereadoras: Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida) e Elisa Gomes Machado as quais falaram sobre a 

história do programa, bem como os órgãos participantes e seus apoiadores, 

ressaltando o número de crianças atendidas, os procedimentos utilizados. 

Pontuaram sobre a relevância no acompanhamento escolar e formação social e 
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individual destas crianças e adolescentes. Finalizaram parabenizando a todos os 

servidores, apoiadores e colaboradores direta e indiretamente, pelo excelente 

trabalho prestado a comunidade. Após as discussões, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Em sequência realizada a leitura 

da Moção nº 028/2018, de “AGRADECIMENTO e CONGRATULAÇÕES 

com o prefeito de Alta Floresta, Dr. Asiel Bezerra de Araújo; a vice-prefeita, 

Sra. Marinéia da Silva Munhoz; Coronel RR Ramão Corrêa Barbosa e Capitão 

Evandro Dias de Souza, do Corpo de Bombeiros Militar; os secretários 

municipais, Sr. Zamir Mendes de Esporte, e a Sra. Iunar de Freitas Portão, de 

Educação, e, em especial, o Assessor Pedagógico, Sr. Edson Amaro dos Santos, 

por todos os esforços empreendidos em prol da implantação da unidade da 

Escola Militar do Corpo de Bombeiros Militar Dom Pedro II, em Alta Floresta”, 

de autoria do Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), a qual não havendo 

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

unanimidade. Na sequência foi realizada a leitura da Moção nº 029/2018, de 

“PESAR pelo falecimento do servidor público aposentado Sr. EDUARDO 

ORTIZ, ocorrido no último dia 09 de agosto”, de autoria do vereador Marcos 

Roberto Menin, a qual não havendo discussões, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Em sequência realizada a leitura 

da Moção nº 030/2018, de “CONGRATULAÇÕES à Escola Presbiteriana de 

Alta Floresta pela realização da 1ª Feira de Ciências, Tecnologia e Inovação e 

por estar entre as 05 melhores escolas de Mato Grosso e a 1ª do município no 

ranking de resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)”, de 

autoria da vereadora Elisa Gomes Machado, a qual foi discutida pela vereadora 

Elisa Gomes Machado, a qual parabenizou Escola, pelo esforço e trabalho de 

todos os funcionários para que a Escola atingisse esta posição de destaque a qual 

se encontra. Parabenizou pela realização da 1ª Feira de Ciências, Tecnologia e 

Inovação onde ressalta a importância da pesquisa para os alunos em formação, 

como seres humanos e indivíduos sociais. Após a discussão, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste momento, na 
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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 018 e 023/2018, o qual foi concordado por todos. Neste intermédio, o 

senhor presidente falou que esta idealizando um Projeto de Lei, que trata da 

composição de uma comissão observado o consciente partidário com a 

finalidade de acompanhamento das licitações da Prefeitura Municipal, e ficara 

em aberto para que os colegas vereadores possam realizar as devidas melhorias. 

Prosseguindo o senhor presidente convidou a todos os vereadores para uma 

rápida reunião na sala de reuniões no Gabinete da Presidência. Na sequência 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 dezoito 

minutos. 


