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Ata da vigésima terceira

nona Legislatura, realizada 

mês de agosto do ano de dois mil e 

minutos, sob a Presidência

Machado, bem como, a 

Sicuto, Charles Miranda Medeiros,

Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), 

Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, 

Santos (Tuti), Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) e Valdecir José 

(Mendonça). De princípio o Senhor Presidente cumprimentou 

do Senhor Secretário a 

Verificado o quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou 

aberta a presente Sessão. 

votação a ata da sessão anterior, a qual foi aprovada. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou do secretário a leitura do 

regime de urgência especial ao Projeto de 

pelos vereadores: Mequiel Zacarias

todos os presentes, dizendo que em seu ponto de vista não há

que justifica a necessidade de tramitação em regime de urgência 

considerando que está sendo discutido o 

este projeto possa ser tramitado em regime normal,

aprofundada do mesmo

discurso cumprimentando a todos,

Miguel Mendes, para resolver 

ao procurar consultoria técnica e Jurídica, o projeto se mostra viável e legal, em 
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terceira Sessão Ordinária, da segunda Sessão Legislativa, da 

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos 

de dois mil e dezoito, com início às nove horas 

, sob a Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador

bem como, a presença dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli 

Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira,

José Aparecido dos Santos (Cidão), José Elói Crestani, Luiz Carlos de 

Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) e Valdecir José 

De princípio o Senhor Presidente cumprimentou 

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 

e 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 Requerimento nº 056/2018

regime de urgência especial ao Projeto de Lei nº 027/2018, o qual

Mequiel Zacarias Ferreira que iniciou cumprimentando a 

dizendo que em seu ponto de vista não há

necessidade de tramitação em regime de urgência 

considerando que está sendo discutido o Plano Diretor municipal

este projeto possa ser tramitado em regime normal, para ter uma discuss

aprofundada do mesmo. Silvino Carlos Pereira Pires (Dida)

primentando a todos, falou que foi procurado pelo empresário 

para resolver uma situação de desmembramento de lotes, e que 

ao procurar consultoria técnica e Jurídica, o projeto se mostra viável e legal, em 
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Sessão Legislativa, da 

aos vinte e oito dias do 

nove horas e dezenove 

Vereador Emerson Sais 

Aparecida Scatambuli 

Nunes Siqueira, Elisa Gomes 

José Elói Crestani, Luiz Carlos de 

Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen Dias dos 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) e Valdecir José dos Santos 

De princípio o Senhor Presidente cumprimentou a todos e solicitou 

, o qual assim o fez. 

Verificado o quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou 

, foi colocado em discussão e 

votação a ata da sessão anterior, a qual foi aprovada. Em seguida o Senhor 

Requerimento nº 056/2018, em 

o qual foi discutido 

que iniciou cumprimentando a 

dizendo que em seu ponto de vista não há nenhum elemento 

necessidade de tramitação em regime de urgência deste projeto, 

municipal. Acredita que 

para ter uma discussão mais 

(Dida) iniciando seu 

falou que foi procurado pelo empresário 

uma situação de desmembramento de lotes, e que 

ao procurar consultoria técnica e Jurídica, o projeto se mostra viável e legal, em 
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seu ponto de vista acredita que ir

mesma situação, pedindo assim aprovação dos companheiros 

respeitando a opinião contrária destes.

cumprimentando a todos,

projeto não se faz válida para um regime de urgência,

discutido com tranquilidade e votado numa próxima sessão.

um acordo realizado entre os vereadores para que não se tenha projetos do 

Legislativo em regime de urgê

municipal manda projetos com tramitação de urgência,

estudo do mesmo. Aparecida Scata

cumprimentando a todos e manifestou

que em seu ponto de vista 

projeto, que este pode ser discutido com mais tempo pelas comissões.

Zacarias Ferreira utilizou

negativa ao pedido de urgência,

se faz Jus, podendo ser di

possibilidades. Finalizou 

056/2018. Luiz Carlos de 

vereadores de não fazerem projetos com regime de urgência,

eventual necessidade deste em determinados casos

pelo empresário para a solução deste problema,

técnico e jurídico e que estes foram favoráveis,

beneficiará não somente este empresário em si,

Mencionou que o projeto foi assinado por outros cinco vereadores,

compreenderam assim como ele a necessidade deste.
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seu ponto de vista acredita que irá beneficiar outros lotes que se encontram na 

mesma situação, pedindo assim aprovação dos companheiros 

respeitando a opinião contrária destes. Elisa Gomes 

cumprimentando a todos, dizendo que em seu ponto de vista, a justificativa do 

lida para um regime de urgência, e que este pode ser 

discutido com tranquilidade e votado numa próxima sessão. Relembra ainda que a 

um acordo realizado entre os vereadores para que não se tenha projetos do 

Legislativo em regime de urgência, dado ao fato que com frequência

municipal manda projetos com tramitação de urgência, sendo pouco o tempo para 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida)

imentando a todos e manifestou seu voto contrário ao regim

que em seu ponto de vista não houve tempo hábil para a leitura e apreciação do 

que este pode ser discutido com mais tempo pelas comissões.

utilizou-se da tribuna novamente para corroborar a sua 

pedido de urgência, afirmando que a justificativa dada para este não 

podendo ser discutido em regime normal, podendo

ou sugerindo a retirada do requerimento de urgência 

Luiz Carlos de Queiróz inicia dizendo que apesar do acordo entre 

adores de não fazerem projetos com regime de urgência,

eventual necessidade deste em determinados casos. Relatou 

para a solução deste problema, e que procurou conhecimento 

técnico e jurídico e que estes foram favoráveis, e em seu ponto de vista o projeto 

não somente este empresário em si, mas outras situações semelhantes

que o projeto foi assinado por outros cinco vereadores,

compreenderam assim como ele a necessidade deste. Finaliza agradecendo a 
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beneficiar outros lotes que se encontram na 

mesma situação, pedindo assim aprovação dos companheiros Edis, mas 

 Machado inicia 

que em seu ponto de vista, a justificativa do 

e que este pode ser 

Relembra ainda que a 

um acordo realizado entre os vereadores para que não se tenha projetos do 

dado ao fato que com frequência o executivo 

sendo pouco o tempo para 

(Cida), que iniciou 

seu voto contrário ao regime de urgência, 

tempo hábil para a leitura e apreciação do 

que este pode ser discutido com mais tempo pelas comissões. Mequiel 

se da tribuna novamente para corroborar a sua 

que a justificativa dada para este não 

 ser avaliado outras 

sugerindo a retirada do requerimento de urgência nº 

endo que apesar do acordo entre 

adores de não fazerem projetos com regime de urgência, não elimina a 

. Relatou que foi procurado 

urou conhecimento 

em seu ponto de vista o projeto 

situações semelhantes. 

que o projeto foi assinado por outros cinco vereadores, que também 

Finaliza agradecendo a 
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presença de todos. Elisa Gomes 

não aprovação em regime de urgência do 

mais uma vez que não é 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida

ônus ao município a não aprovação em regime de urgência do projeto,

relatou que foi procurado pelo empresário e que

foi proposto para auxiliar o mesmo o mais breve possível

dos vereadores, e que se estes julgam a necessidade de tramitação deste em 

regime normal, compreende

situação são tidos como "

conseguem negociar eles devido a falta desta 

em seu ponto de vista ir

situação análoga. Afirmou 

são eleitos para criar projetos que melhore a vida da população

favorável ao projeto e ao pedido de urgência,

o pedido de urgência não for aprovado,

Após as discussões, o requerimento foi colocado em votação,

votos contrários dos vereadores:

Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Fe

o Senhor Presidente solicitou do secretário a leitura do 

057/2018, em regime de urgência especial ao Projeto de Lei nº 

foi discutido pelos vereadores: 

Requerimento nº 057/2018 é o m

a necessidade de regime de urgência

jurídico do projeto, sendo assim em seu ponto de vista
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Elisa Gomes Machado questiona quais seriam os prejuízos da 

não aprovação em regime de urgência do Projeto de Lei nº 027/2018

mais uma vez que não é contrária ao projeto e sim ao requerimento de urgência.

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) afirmou que não haverá nenhum prejuízo ou 

ônus ao município a não aprovação em regime de urgência do projeto,

que foi procurado pelo empresário e que perante a legalidade do projeto 

foi proposto para auxiliar o mesmo o mais breve possível, respeit

e que se estes julgam a necessidade de tramitação deste em 

compreende. Emerson Sais Machado disse

tidos como "Lotes Encravados", que os proprietários destes não 

conseguem negociar eles devido a falta desta Lei de desdobramento de lotes,

em seu ponto de vista irá auxiliar o empresário e todos os outros que estão em 

Afirmou que não haverá ônus ao Executivo

são eleitos para criar projetos que melhore a vida da população

favorável ao projeto e ao pedido de urgência, complementando

o pedido de urgência não for aprovado, pede celeridade nas comissões inerentes.

o requerimento foi colocado em votação, sendo rejeitado com 

votos contrários dos vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto

Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Fe

o Senhor Presidente solicitou do secretário a leitura do 

, em regime de urgência especial ao Projeto de Lei nº 

foi discutido pelos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira disse 

57/2018 é o mesmo do requerimento anterior,

a necessidade de regime de urgência. Salientou ainda que não recebeu parecer 

sendo assim em seu ponto de vista mais um motivo para que o 
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questiona quais seriam os prejuízos da 

027/2018. Reafirmou 

contrária ao projeto e sim ao requerimento de urgência. 

que não haverá nenhum prejuízo ou 

ônus ao município a não aprovação em regime de urgência do projeto, apenas 

perante a legalidade do projeto 

respeitando a opinião 

e que se estes julgam a necessidade de tramitação deste em 

sse que lotes em tal 

que os proprietários destes não 

de desdobramento de lotes, que 

auxiliar o empresário e todos os outros que estão em 

Executivo, que os vereadores 

são eleitos para criar projetos que melhore a vida da população. Falou ser 

ndo que se por ventura 

pede celeridade nas comissões inerentes. 

sendo rejeitado com 

Sicuto (Cida), Demilson 

Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. Em seguida 

o Senhor Presidente solicitou do secretário a leitura do Requerimento nº 

, em regime de urgência especial ao Projeto de Lei nº 028/2018, o qual 

disse que o objeto de 

do requerimento anterior, onde ele não vê 

que não recebeu parecer 

mais um motivo para que o 
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projeto trâmite em regime 

do projeto. Finalizou agradecendo a presença de todos.

afirmou mais uma vez seu voto contrário ao regime de urgência

requerimento anterior, explica

na lei, enquanto o Projeto de Lei

lotes. Demilson Nunes 

houve falta de diálogo para explicar melhor o projeto para os outros 

Falou que gostaria de compreender melhor os projetos para assim então votar

Silvino Carlos Pereira Pires (Dida)

negativo aos requerimentos 

inclusive com a abertura para emendas se algum v

Carlos de Queiroz ped

ter feito uma reunião prévia apresentando o projeto antes da votação em sessão 

plenária. Emerson Sais

inerentes tendo em vista que o regime d

necessidade da aprovação deste projeto o mais breve possível

discussões, o requerimento foi colocado em votação, sendo rej

contrários dos vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Demilson Nunes 

Siqueira, Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. 

solicitou do Senhor Secretário a leitura das 

assim o fez, a saber: Ofício

Juventude (SEMEC), 

informa que a Secretária de Esportes Cultura e Juventude, não possui

necessários para atendimento da solicitação feita através do ofício,

encaminhado ao setor responsável
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em regime normal, para que se fazer um estudo

agradecendo a presença de todos. Elisa 

afirmou mais uma vez seu voto contrário ao regime de urgência

explicando que o projeto anterior acrescentava um inciso 

Projeto de Lei nº 028/2018, que autoriza o desdobramento de 

 Siqueira disse ser contrario ao regime de 

houve falta de diálogo para explicar melhor o projeto para os outros 

gostaria de compreender melhor os projetos para assim então votar

Silvino Carlos Pereira Pires (Dida) disse que recebe com tranquilidade o voto 

negativo aos requerimentos e que o projeto está para apreciação 

abertura para emendas se algum vereador julgar necessário.

pediu desculpas aos demais companheiros vereadores por não 

ter feito uma reunião prévia apresentando o projeto antes da votação em sessão 

Sais Machado mais uma vez pediu celeridade nas comissões 

es tendo em vista que o regime de urgência não foi aprovado e mediante a 

necessidade da aprovação deste projeto o mais breve possível

discussões, o requerimento foi colocado em votação, sendo rej

contrários dos vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Demilson Nunes 

Siqueira, Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. 

o Senhor Secretário a leitura das correspondências recebidas

Ofício Circular nº045/2018- Secretária de Esportes Cultura e 

 que em resposta ao Ofício de Gabinete 

informa que a Secretária de Esportes Cultura e Juventude, não possui

necessários para atendimento da solicitação feita através do ofício,

encaminhado ao setor responsável; Ofício nº041/2018-VER, da Assistente 
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um estudo mais aprofundado 

Elisa Gomes Machado 

afirmou mais uma vez seu voto contrário ao regime de urgência, deste e do 

or acrescentava um inciso 

a o desdobramento de 

ao regime de urgência, e que 

houve falta de diálogo para explicar melhor o projeto para os outros vereadores. 

gostaria de compreender melhor os projetos para assim então votar. 

que recebe com tranquilidade o voto 

e que o projeto está para apreciação de todos, 

eador julgar necessário. Luiz 

desculpas aos demais companheiros vereadores por não 

ter feito uma reunião prévia apresentando o projeto antes da votação em sessão 

mais uma vez pediu celeridade nas comissões 

e urgência não foi aprovado e mediante a 

necessidade da aprovação deste projeto o mais breve possível. Após as 

discussões, o requerimento foi colocado em votação, sendo rejeitado com votos 

contrários dos vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Demilson Nunes 

Siqueira, Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. Em seguida, 

correspondências recebidas, que 

Secretária de Esportes Cultura e 

Gabinete nº 249/2018, 

informa que a Secretária de Esportes Cultura e Juventude, não possui os requisitos 

necessários para atendimento da solicitação feita através do ofício, e que este será 

VER, da Assistente de 
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Gabinete de Vereador, Eva A.

familiar, o vereador José Eloi Crestani não comparecerá na sessão ordinária d

dia vinte e oito de agosto 

Municipal de Infraestrutura relativo aos serviços prestados no período de treze à 

dezoito de agosto. Após o

apresentação que assim o fez, a saber

vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça);

do vereador Silvino Carlos Pereira Pires

do vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça)

180 e 181/2018, de autoria da vereadora Aparecida Scata

Indicações nºs. 182, 183,

Mequiel Zacarias Ferreira

Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa Gomes Machado

190/2018, de autoria da 

191/2048, de autoria dos v

Presidente informou que as matérias

conforme disposição regimental

Presidente comunicou que 

conforme ordem. O primeiro a usar da Tribuna foi o

Pereira Pires (Dida) iniciou seu discurso cumprimentando a todos,

aos acadêmicos da UNEM

suplente de deputado estadual Ademir Brunetto (PSB) que apresentou uma 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que revoga o artigo 246 da 

Constituição Estadual, que dispõe sobre os repasses financeiros feitos à 

Universidade do Estado de Mato Grosso (
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Eva A. de Souza, comunicando que por motivos de saúde 

ar, o vereador José Eloi Crestani não comparecerá na sessão ordinária d

agosto do ano corrente; Relatório Semanal da 

Municipal de Infraestrutura relativo aos serviços prestados no período de treze à 

Após o Senhor Secretário fez a leitura 

que assim o fez, a saber: Indicação nº 174/2018, de autoria do 

reador Valdecir José dos Santos (Mendonça); Indicação nº 175/2018 de autoria 

do vereador Silvino Carlos Pereira Pires (Dida); Indicação nº 176/2018, de autoria 

do vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça); Indicações nºs. 1

de autoria da vereadora Aparecida Scatam

183, 184, 185, 186 e 187/2018, de autoria do

Mequiel Zacarias Ferreira; Indicação nº 188/2018, de autoria dos vereadores 

Ferreira e Elisa Gomes Machado; Indicações nºs. 189 e 

, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado

, de autoria dos vereadores subscritos. Prosseguindo, o 

Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas 

conforme disposição regimental. Passando ao uso da Tribuna

comunicou que o tempo destinado a cada um será de sete minu

O primeiro a usar da Tribuna foi o vereador

iniciou seu discurso cumprimentando a todos,

aos acadêmicos da UNEMAT presentes no plenário, devido a proposta 

suplente de deputado estadual Ademir Brunetto (PSB) que apresentou uma 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que revoga o artigo 246 da 

Constituição Estadual, que dispõe sobre os repasses financeiros feitos à 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Se aprovada a Emenda, o 
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que por motivos de saúde 

ar, o vereador José Eloi Crestani não comparecerá na sessão ordinária do 

Relatório Semanal da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura relativo aos serviços prestados no período de treze à 

Senhor Secretário fez a leitura matérias em 

/2018, de autoria do 

175/2018 de autoria 

Indicação nº 176/2018, de autoria 

Indicações nºs. 177, 178, 179, 

mbuli Sicuto (Cida); 

de autoria do vereador 

de autoria dos vereadores 

Indicações nºs. 189 e 

adora Elisa Gomes Machado; e, Indicação nº 

. Prosseguindo, o Senhor 

apresentadas serão encaminhadas 

Passando ao uso da Tribuna, o Senhor 

o tempo destinado a cada um será de sete minutos, 

vereador Silvino Carlos 

iniciou seu discurso cumprimentando a todos, em especial 

devido a proposta do 

suplente de deputado estadual Ademir Brunetto (PSB) que apresentou uma 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que revoga o artigo 246 da 

Constituição Estadual, que dispõe sobre os repasses financeiros feitos à 

). Se aprovada a Emenda, o 
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orçamento da Universidade passará a ser controlado pelo Executivo

que não ocorre desde 2013

descontentamento por parte do deputado que estava confiante que viria para o 

município o curso de medicina veterinária,

instituição não trouxe este recurso,

PEC, para compreender melhor os investimentos da Instituição

houve uma precipitação

sendo aplicados de forma coerente,

seguida solicitar uma audiência Pública

constituição. Comprometeu de 

ponto de vista que este teve para levar a esta decisão,

irá reconsiderar. Salientou 

educação, para buscar informações,

procurando a transparência,

município. Finalizou parabenizando a movimentação estudantil promovido pelos 

acadêmicos em prol da Instituição,

em contato com deputado e compreender me

sequência o vereador Charles Miranda Medeiros

falando sobre suas graduações,

ensino público. Lamentou 

para o deputado Pedro S

proposta da PEC, e que este autorizou

proposta. Comentou ainda que esta 

instituição para depois oferecer a ajuda,

quebrar as pernas de outro,
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orçamento da Universidade passará a ser controlado pelo Executivo

que não ocorre desde 2013. Disse que em sua opinião

descontentamento por parte do deputado que estava confiante que viria para o 

curso de medicina veterinária, e a partir do momento que a 

instituição não trouxe este recurso, alegando não haver recursos,

para compreender melhor os investimentos da Instituição

precipitação por parte do deputado, em saber se os

sendo aplicados de forma coerente, e que deveria pedir uma auditoria,

uma audiência Pública e não já fazer uma emenda na 

. Comprometeu de ligar ao deputado para então

ponto de vista que este teve para levar a esta decisão, acreditando

Salientou ainda que pediu uma auditoria na área da saúde e da 

para buscar informações, na tentativa e objetivo de melhorar,

transparência, sempre tendo como intuito a melhoria para o 

parabenizando a movimentação estudantil promovido pelos 

acadêmicos em prol da Instituição, se colocando a disposição para tentar entrar 

em contato com deputado e compreender melhor esta situação

Charles Miranda Medeiros iniciou seu pronunciamento 

sobre suas graduações, enaltecendo a importância do estudo,

. Lamentou a PEC proposta pelo deputado, coment

para o deputado Pedro Satélite, que é do seu partido, dizendo que é um absurdo a 

e que este autorizou dizer que iria retirar o nome dele da

Comentou ainda que esta PEC é uma pressão política,

pois oferecer a ajuda, citando como exemplo,

quebrar as pernas de outro, para depois oferecer a muleta. Salientou 
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orçamento da Universidade passará a ser controlado pelo Executivo Estadual, o 

em sua opinião houve um 

descontentamento por parte do deputado que estava confiante que viria para o 

e a partir do momento que a 

alegando não haver recursos, ele propôs esta 

para compreender melhor os investimentos da Instituição. Acreditou que 

em saber se os recursos estão 

deveria pedir uma auditoria, e em 

fazer uma emenda na 

o deputado para então poder entender o 

ndo que o deputado 

pediu uma auditoria na área da saúde e da 

na tentativa e objetivo de melhorar, 

sempre tendo como intuito a melhoria para o 

parabenizando a movimentação estudantil promovido pelos 

se colocando a disposição para tentar entrar 

lhor esta situação, agradeceu. Em 

iniciou seu pronunciamento 

enaltecendo a importância do estudo, sobretudo o 

comentando que ligou 

endo que é um absurdo a 

retirar o nome dele da 

é uma pressão política, em cima da 

citando como exemplo, o fato de alguém 

. Salientou ainda que em 
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seu ponto de vista esta proposta é absurda,

não seja aprovada na 

estudantil, relembrando que em sua juventude também chegou a participar de 

diversas movimentações semelhantes.

dos Santos (Cidão) que 

indignação com Executivo Municipal

estradas e que agora inici

realização. Citou que a

abandonadas, assim como 

cascalhamento das ruas, 

não soube de nenhuma

Floresta. Falou sobre a PEC,

alunos e parabenizando

correndo atrás dos diretos da instituição

disposição, agradeceu. Em 

Machado que cumprimentando a todos,

endossados por ela contra a violência à

a Delegacia da Mulher 

implantada no município 

de solicitação. Falou sobre a PEC,

uma "PEC do absurdo",

município, que deve ser valorizada

deputado para a proposta

sem um estudo de causa,

o ensino deste curso, afirmando 
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seu ponto de vista esta proposta é absurda, e não tem o seu apoio,

não seja aprovada na Assembleia. Finalizou parabenizando a movimentação 

relembrando que em sua juventude também chegou a participar de 

diversas movimentações semelhantes. Na sequência o vereador 

que agradecendo a presença de todos, coment

Executivo Municipal, que não fez as manutenç

iniciando o período das chuvas dificultara 

que as comunidades da Pista do Cabeça em sua opinião est

ssim como o bairro Boa Nova, que necessita de patrolamento e 

ruas, bem como realizar a pavimentação. Comentou 

não soube de nenhuma emenda ou projeto de deputado para asfa

a PEC, se manifestando contrário, demo

ndo-os por terem comparecido a sessão e por estarem 

correndo atrás dos diretos da instituição. Finalizou colocando seu gabinete a 

. Em seguida, utilizou da tribuna a vereadora 

cumprimentando a todos, iniciou falando sobre os projetos 

la contra a violência à mulher, que desde 2006,

Mulher no município, e que obteve informações que esta será 

pio neste ano de 2018, onze anos após seus requerimentos

sobre a PEC, proposta pelo deputado, que em sua opinião é 

", a UNEMAT é uma importante instituiçã

que deve ser valorizada, não compreendendo a motivação por parte do 

para a proposta. Disse que não adianta trazer cursos para o município, 

sem um estudo de causa, se a instituição terá condições de manter com qualida

afirmando seu apoio a autonomia da UNEMAT 
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e não tem o seu apoio, esperando que 

. Finalizou parabenizando a movimentação 

relembrando que em sua juventude também chegou a participar de 

Na sequência o vereador José Aparecido 

comentou sobre sua 

manutenções em algumas 

ra ainda mais a sua 

Pista do Cabeça em sua opinião estão 

que necessita de patrolamento e 

Comentou ainda que 

ado para asfalto em Alta 

demonstrando apoio aos 

a sessão e por estarem 

. Finalizou colocando seu gabinete a 

a vereadora Elisa Gomes 

falando sobre os projetos 

que desde 2006, vem requerendo 

e que obteve informações que esta será 

onze anos após seus requerimentos 

que em sua opinião é 

importante instituição de ensino do 

a motivação por parte do 

que não adianta trazer cursos para o município, 

se a instituição terá condições de manter com qualidade 

seu apoio a autonomia da UNEMAT e colocando 



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

 

Avenida Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Centro 

email: contato@altafloresta.mt.leg.br 

 

seu gabinete a disposição

Finalizou parabenizando a participação dos alunos 

busca de seus direitos em defesa da instituiç

Aparecida Scatambuli

parabenizando a UNEMAT

específico a primeira turma Direito

orgulhosa da instituição

reconhecida. Demonstrou 

Deputado Ademir Brunet

de apoio e não o contrário

fazer uma moção de repúdio ao Deputado

pela movimentação em prol da instituiç

Prosseguindo, o vereador 

cumprimentando a todos e manifestando seu apoio á UNEMAT, 

sua opinião o deputado "

ainda que houve falta de diálogo com a instituição

presença de todos, se colocando

instituição. O Próximo a utilizar a tribuna foi o 

Mendonça que iniciou cumprimentando a todos,

professores não é tão valorizada quanto merece,

propostas feitas por políticos

não só a instituição, mas os alunos e professores

o repasse necessário para a área da educação

educação e que o mun

demonstrando seu total apoio a instituição e sua contrariedade a PEC proposta 
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seu gabinete a disposição, e que em sua opinião esta PEC, 

Finalizou parabenizando a participação dos alunos na sessão,

busca de seus direitos em defesa da instituição. Na sequê

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) inicia cumprimentando a todos, 

parabenizando a UNEMAT, pela colação de grau realizada na ultima semana

meira turma Direito. Disse ainda que como ex

da instituição, que tem excelentes professores e cursos com exce

emonstrou sua indignação e tristeza com a PEC proposta pelo 

Deputado Ademir Brunetto, que em sua opinião a instituição deveria ter propostas 

de apoio e não o contrário. Afirmou que apoia a UNEMAT e

uma moção de repúdio ao Deputado. Finalizou parabenizando os alunos 

pela movimentação em prol da instituição, agradecendo a presença de todos. 

Prosseguindo, o vereador Demilson Nunes Siqueira iniciou seu discurso

cumprimentando a todos e manifestando seu apoio á UNEMAT, 

sua opinião o deputado "deu um tiro no pé" ao propor esta emenda

ainda que houve falta de diálogo com a instituição. Finalizou 

se colocando se a disposição para "lutar" 

O Próximo a utilizar a tribuna foi o vereador 

iniciou cumprimentando a todos, dizendo que a classe dos 

professores não é tão valorizada quanto merece, e que fica entris

propostas feitas por políticos, como a PEC 246, que em sua opinião prejudicará 

mas os alunos e professores, cobrando do 

o repasse necessário para a área da educação. Explanou que o futuro esta na 

e que o município é privilegiado em ter um polo 

demonstrando seu total apoio a instituição e sua contrariedade a PEC proposta 
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 não será aprovada. 

sessão, por estarem em 

Na sequência a vereadora 

cumprimentando a todos, 

, pela colação de grau realizada na ultima semana, em 

ainda que como ex aluna ficou 

rsos com excelência 

com a PEC proposta pelo 

que em sua opinião a instituição deveria ter propostas 

UNEMAT e se for o caso irá 

Finalizou parabenizando os alunos 

agradecendo a presença de todos. 

iniciou seu discurso 

cumprimentando a todos e manifestando seu apoio á UNEMAT, dizendo que em 

um tiro no pé" ao propor esta emenda. Salientou 

Finalizou agradecendo a 

se a disposição para "lutar" pelos direitos da 

vereador Valdecir José 

endo que a classe dos 

e que fica entristecido com 

que em sua opinião prejudicará 

do Governo do Estado 

xplanou que o futuro esta na 

polo da UNEMAT, 

demonstrando seu total apoio a instituição e sua contrariedade a PEC proposta 
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pelo deputado. Finalizou agradecendo o Executivo Municipal,

sua indicação para a implantação de uma

vereador Luiz Carlos de Queiroz

falando sobre o discurso 

arrecadação do município,

pequeno produtor. Citou 

sendo prejudicado por conta desta regularização

que é líder do Prefeito, 

ainda comentando sobre a PEC proposta pelo deputado

infeliz em seu posicionamento,

instituição de ensino do município

Romoaldo Júnior, este pediu para avisar a 

assinatura da PEC. Finalizou agradecendo a todos pela presença. 

vereador Marcos Roberto Menin

sobre ter sido procurado pelos ver

Indicação nº 191/2018 

proposta, que desvaloriza a autonomia da UNEMAT, que o município passou por 

grandes dificuldades para conseguir abrir um campus e que agora um deputado do 

município propõe esta emenda

agradecendo o Executivo 

vôlei no Bairro Jardim das Flores

ocorrerá no mês de outubro,

que representam o nosso município

sequência o vereador 

cumprimentando a todos
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Finalizou agradecendo o Executivo Municipal,

a implantação de uma faixa de pedestres.

de Queiroz iniciou cumprimentando todo público presente, 

o discurso dos vereadores, comentando sobre o aumento de 

arrecadação do município, mas que estas providências não devem prejudic

. Citou como exemplo um vendedor de melancias,

sendo prejudicado por conta desta regularização, pedindo para a vereadora 

 a fim de analisar estas situações. Continuou seu discurso 

sobre a PEC proposta pelo deputado, que em sua opinião 

infeliz em seu posicionamento, que esta proposta é absurda,

instituição de ensino do município. Falou que fez uma ligação ao deputado 

este pediu para avisar a todos que estará retirando a sua 

Finalizou agradecendo a todos pela presença. 

Marcos Roberto Menin iniciou cumprimentando a todos

ido procurado pelos vereadores Elisa e Mequiel, para assinar

contra a PEC 246, dizendo que se mostra contrário a esta 

que desvaloriza a autonomia da UNEMAT, que o município passou por 

para conseguir abrir um campus e que agora um deputado do 

ta emenda, que em sua compreensão é descabida.

Executivo Municipal, por atender a indicação pedindo a quadra de 

lei no Bairro Jardim das Flores. Falou ainda sobre as eleições federais que 

tubro, pedindo a todos que analisem e votem n

o nosso município, agradecendo a presença de todos.

sequência o vereador Oslen Dias dos Santos iniciou seu discurso 

cumprimentando a todos, dizendo que, com relação PEC 246, 
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Finalizou agradecendo o Executivo Municipal, por ter atendido a 

faixa de pedestres. Na sequência o 

iniciou cumprimentando todo público presente, 

comentando sobre o aumento de 

mas que estas providências não devem prejudicar o 

como exemplo um vendedor de melancias, que está 

para a vereadora Cida, 

Continuou seu discurso 

que em sua opinião foi 

que esta proposta é absurda, onde desmerece a 

ligação ao deputado 

todos que estará retirando a sua 

Finalizou agradecendo a todos pela presença. Prosseguindo o 

iniciou cumprimentando a todos, comentando 

uiel, para assinar a 

que se mostra contrário a esta 

que desvaloriza a autonomia da UNEMAT, que o município passou por 

para conseguir abrir um campus e que agora um deputado do 

que em sua compreensão é descabida. Finalizou 

por atender a indicação pedindo a quadra de 

ainda sobre as eleições federais que 

e votem nos candidatos 

a presença de todos. Na 

iniciou seu discurso 

 em sua opinião não 
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será aprovada na Assembleia. P

UNEMAT, Delmonte Roboredo,

extraordinário, bem como o melhor Secretário de 

Alta Floresta já teve, pontuando alguns dos tr

Disse ainda que o Deputado Nininho pediu para protocolar o pedido de retirada de 

assinatura da PEC 246.

UNEMAT e agradecendo a presença de todos.

vereador Mequiel Zacarias Ferreira

vereadora Cida, líder do 

para a apreciação dos vereadores

ainda estão pendentes de respostas

executivo as suas indicações.

Brunetto, onde relembrou toda a sua trajetória como então aluno desta instituição,

onde sempre esteve presente nos movimentos estudantil, cobrando a melhoria 

para a qualidade de ensino 

ao se unirem em prol da instituição.

para a propositura desta emenda,

fiscalização desta verba,

mas que se o deputado acredita que esta havendo irregularidades na instituição,

deveria propor uma auditoria,

Emenda a Constituição.

UNEMAT exerce no município,

na área do ensino Público e que precisa ser respeitada pelo seu

esperando que o projeto nem vigore

Instituição, a saber: 13 campus; 36 pós
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Assembleia. Pediu uma salva de palmas ao professor da 

UNEMAT, Delmonte Roboredo, que em sua opinião é um ser humano 

bem como o melhor Secretário de Agricultura 

pontuando alguns dos trabalhos realizados por professor

Disse ainda que o Deputado Nininho pediu para protocolar o pedido de retirada de 

assinatura da PEC 246. Finalizou se colocando a disposição dos alunos da 

agradecendo a presença de todos. Em sequência utilizou a tr

Mequiel Zacarias Ferreira que cumprimentando a todos

íder do Prefeito, sobre o atraso de três balancete

para a apreciação dos vereadores. Mencionou ainda que há requerimentos que 

ainda estão pendentes de respostas, bem como o não atendimento por parte do 

executivo as suas indicações. Falou sobre PEC proposta pelo Deputado Ademir 

o, onde relembrou toda a sua trajetória como então aluno desta instituição,

onde sempre esteve presente nos movimentos estudantil, cobrando a melhoria 

para a qualidade de ensino da Universidade. Enalteceu o poder que 

ao se unirem em prol da instituição. Falou que não há elementos de embasamento 

esta emenda, afirmando ainda que não é contrário a 

fiscalização desta verba, pois o dinheiro Público deve sim ser bem fiscalizado,

mas que se o deputado acredita que esta havendo irregularidades na instituição,

deveria propor uma auditoria, que este seria o caminho mais correto 

. Salientou ainda o impacto financeiro positivo 

UNEMAT exerce no município, a sua importância no estado faz toda a diferença 

na área do ensino Público e que precisa ser respeitada pelo seu

que o projeto nem vigore. Acrescentou os números referentes 

Instituição, a saber: 13 campus; 36 pós-graduações; 60 cursos contínuos de pós
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uma salva de palmas ao professor da 

é um ser humano 

Agricultura que o município de 

realizados por professor. 

Disse ainda que o Deputado Nininho pediu para protocolar o pedido de retirada de 

isposição dos alunos da 

ncia utilizou a tribuna o 

cumprimentando a todos, lembrou a 

balancetes do Executivo 

há requerimentos que 

bem como o não atendimento por parte do 

sobre PEC proposta pelo Deputado Ademir 

o, onde relembrou toda a sua trajetória como então aluno desta instituição, 

onde sempre esteve presente nos movimentos estudantil, cobrando a melhoria 

o poder que os alunos têm, 

não há elementos de embasamento 

ainda que não é contrário a 

dinheiro Público deve sim ser bem fiscalizado, 

mas que se o deputado acredita que esta havendo irregularidades na instituição, 

mais correto e não esta 

positivo direto que a 

importância no estado faz toda a diferença 

na área do ensino Público e que precisa ser respeitada pelo seu trabalho, 

. Acrescentou os números referentes à 

graduações; 60 cursos contínuos de pós-
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graduação; 129 modalidades diferenciadas; 1400 profissionais; 22.593 

acadêmicos; 700 técnicos;

doutorado. Pontuou que continuar

suas causas. Finalizou agradecendo a presença de todos

transferida a condução da presidência ao vice

Sais Machado iniciou cumprimentando a todos

companheiros vereadores

não compreendeu o ponto de vista do Deputado Ademir Brunetto, que em sua 

opinião faltou diálogo, 

no município. Comentou 

seu posicionamento, para assim então tentar compreender as 

Agradeceu aos deputados que retiraram a a

apoio dos vereadores da Câmara e em especial o seu apoio como vereador 

presidente. Finalizou parabenizando a união dos alunos e professores em prol da 

Instituição. Fez suas considerações finais, agradeceu.

Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário autorização para dispensar o 

intervalo regimental, o qual todos concordaram

solicitada ao Secretário a leitura d

Projeto de Lei nº 1953/2018, que dispõe sobre a alteração da 

outras providências. De autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira

discutida pelo vereador 

simplesmente para corrigir o número da Lei que ve

que o objeto do projeto será a reativação do Conselho do Meio Ambiente 

Municipal, pedindo voto favorável tanto a 

vereadores. Encerrada a 
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graduação; 129 modalidades diferenciadas; 1400 profissionais; 22.593 

acadêmicos; 700 técnicos; 95% do quadro docente qualificado com mestrado e 

que continuará acompanhando a instituição e 

Finalizou agradecendo a presença de todos

transferida a condução da presidência ao vice-presidente, o 

iniciou cumprimentando a todos, agradecendo

vereadores pela sua reeleição a presidência da Câmara

não compreendeu o ponto de vista do Deputado Ademir Brunetto, que em sua 

 pois a UNEMAT é uma importante instituição de ensino 

. Comentou que irá entrar em contato com o deputado para ouvir o 

para assim então tentar compreender as 

s deputados que retiraram a assinatura da PEC, 

apoio dos vereadores da Câmara e em especial o seu apoio como vereador 

Finalizou parabenizando a união dos alunos e professores em prol da 

Fez suas considerações finais, agradeceu. Retornando à Pr

solicitou do Soberano Plenário autorização para dispensar o 

intervalo regimental, o qual todos concordaram. Passando à Ordem do Dia

solicitada ao Secretário a leitura da Emenda nº 015/2018

nº 1953/2018, que dispõe sobre a alteração da 

De autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira

vereador Mequiel Zacarias Ferreira afirmando

simplesmente para corrigir o número da Lei que veio no projeto do executivo,

que o objeto do projeto será a reativação do Conselho do Meio Ambiente 

voto favorável tanto a Emenda quanto ao 

Encerrada a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 
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graduação; 129 modalidades diferenciadas; 1400 profissionais; 22.593 

95% do quadro docente qualificado com mestrado e 

do a instituição e apoiando em 

. Neste momento, 

presidente, o vereador Emerson 

agradecendo a Deus e as 

leição a presidência da Câmara. Falou que 

não compreendeu o ponto de vista do Deputado Ademir Brunetto, que em sua 

pois a UNEMAT é uma importante instituição de ensino 

que irá entrar em contato com o deputado para ouvir o 

para assim então tentar compreender as suas motivações. 

ssinatura da PEC, afirmando todo o 

apoio dos vereadores da Câmara e em especial o seu apoio como vereador 

Finalizou parabenizando a união dos alunos e professores em prol da 

Retornando à Presidência, o 

solicitou do Soberano Plenário autorização para dispensar o 

Ordem do Dia, foi 

15/2018, “modificativa ao 

nº 1953/2018, que dispõe sobre a alteração da Lei nº 909/99 e dá 

De autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual foi 

ndo que esta emenda é 

no projeto do executivo, e 

que o objeto do projeto será a reativação do Conselho do Meio Ambiente 

quanto ao Projeto aos colegas 

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

Lei nº 1953/2018, que em sú

outras providências”, de 

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

sequência foi solicitada a leitura do 

“REQUER que encaminhe o presente expediente ao 

Bezerra de Araújo, para que envie as razões que motivaram a rescisão do 

Contrato firmado com a empresa responsável (Nova Guia) pelas obras da 

construção da Creche Padrão no bairro Cidade Bela, que será a nova sede da 

Escola Municipal de Educação Infantil Trenzinho Mágico, para apreciação”, de 

autoria do Vereador Silvino

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

sequência realizada a leitura da 

com a empresária Simone Pereira, pelo investimento comercial no município de 

Alta Floresta”, de autoria do vereador Charles Miranda Medeiros

discutida pelos vereador

falando um pouco sobre a biografia da homenageada que venho do estado 

Espírito Santo, enaltecendo suas qualidades como ser humano e empresária que 

presta serviços de voluntariado social

potencial do município,

Machada parabenizou 

na economia do município, pedindo a proteção de Deus sobre a vida dela.

Aparecida Scatambuli 

da franquia, comentando

bonito. Desejou sorte a 
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provada por unanimidade. Em Sequência foi solicitada a leitura do 

que em súmula “dispõe sobre a alteração da 

, de autoria do Executivo Municipal. Não havendo discussão, 

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

sequência foi solicitada a leitura do Requerimento Nº 055/2018

“REQUER que encaminhe o presente expediente ao Prefeito Municipal, Asiel 

Bezerra de Araújo, para que envie as razões que motivaram a rescisão do 

Contrato firmado com a empresa responsável (Nova Guia) pelas obras da 

construção da Creche Padrão no bairro Cidade Bela, que será a nova sede da 

pal de Educação Infantil Trenzinho Mágico, para apreciação”, de 

autoria do Vereador Silvino Carlos Pires Pereira, o qual não havendo discussão

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

sequência realizada a leitura da Moção nº 032/2018, de “CONGRATULAÇÕES 

com a empresária Simone Pereira, pelo investimento comercial no município de 

de autoria do vereador Charles Miranda Medeiros

vereadores: Charles Miranda Medeiros iniciou seu disc

falando um pouco sobre a biografia da homenageada que venho do estado 

enaltecendo suas qualidades como ser humano e empresária que 

presta serviços de voluntariado social. Agradeceu a empresária 

potencial do município, fazendo assim esta pequena homenagem

 a empresaria pelo investimento e agradece

ia do município, pedindo a proteção de Deus sobre a vida dela.

Scatambuli Sicuto (Cida) parabenizou a empresária pela inauguração 

ndo que esteve no evento de inauguração, e

sorte a empresária em seu novo empreendimento.
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ência foi solicitada a leitura do Projeto de 

sobre a alteração da Lei nº 909/99 e dá 

. Não havendo discussão, 

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

055/2018, que em súmula 

Prefeito Municipal, Asiel 

Bezerra de Araújo, para que envie as razões que motivaram a rescisão do 

Contrato firmado com a empresa responsável (Nova Guia) pelas obras da 

construção da Creche Padrão no bairro Cidade Bela, que será a nova sede da 

pal de Educação Infantil Trenzinho Mágico, para apreciação”, de 

ão havendo discussão, a 

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

CONGRATULAÇÕES 

com a empresária Simone Pereira, pelo investimento comercial no município de 

de autoria do vereador Charles Miranda Medeiros, a qual foi 

iniciou seu discurso 

falando um pouco sobre a biografia da homenageada que venho do estado 

enaltecendo suas qualidades como ser humano e empresária que 

empresária por acreditar no 

o assim esta pequena homenagem. Elisa Gomes 

agradeceu por acreditar 

ia do município, pedindo a proteção de Deus sobre a vida dela. 

a empresária pela inauguração 

que esteve no evento de inauguração, e que estava muito 

em seu novo empreendimento. Emerson Sais 
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Machado parabenizou 

grandes investidores do município

Carmen Sttefens, desejando que esta venha obter grande sucesso em seu 

empreendimento. Demilson Nunes

expansão, agradeceu a empresária pelo mais

Marcos Roberto Menin

município na geração de renda e emprego

empresária. Encerrada as discuss

foi aprovada por unanimidade.

033/2018, de “CONGRATULAÇÕES com a

investimento e pela inauguração de franquia em Alta Floresta

vereador Charles Miranda Medeiros

Charles Miranda Medeiros

representante da empresa para recebimento desta

qualidade das marcas representadas 

sido a cidade escolhida para a inauguração de mais uma loja COMAGRAN,

o município tem a ganhar com ge

sucesso a empresa. Marcos 

investimento no município,

município, é um sinal positivo de desenvolvimento

Emerson Sais Machado

COMAGRAN, enaltece

empresa. Parabenizou 

felicidade e sucesso ao novo empreendimento. 

foi colocada em votação,
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 a empresária Simone e o seu esposo “

randes investidores do município. Parabenizou pela reinauguração da franquia 

desejando que esta venha obter grande sucesso em seu 

Demilson Nunes Siqueira lembrou que o municí

a empresária pelo mais novo investimento

enin enalteceu a importância de novos empre

na geração de renda e emprego, agradecendo assim o investimento da 

as discussões, a matéria foi colocada para votação,

foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi solicitada a leitura da 

CONGRATULAÇÕES com a empresa COMAGRAN, pelo 

investimento e pela inauguração de franquia em Alta Floresta

Charles Miranda Medeiros, a qual foi discutida pel

Medeiros que agradeceu a presença 

representante da empresa para recebimento desta homenagem

marcas representadas pela franquia. Agradeceu por Alta Floresta ter 

sido a cidade escolhida para a inauguração de mais uma loja COMAGRAN,

o município tem a ganhar com geração de renda e emprego. F

Marcos Roberto Menin parabenizou

imento no município, acreditando que a instalação da franquia no 

é um sinal positivo de desenvolvimento. Desejou sorte 

Machado comentou que sempre foi cliente do Grupo 

enaltecendo a qualidade das marcas que são representadas pela 

. Parabenizou o grupo pelo investimento no município,

felicidade e sucesso ao novo empreendimento. Encerrada as discuss

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi 
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“Lazaro” por serem 

guração da franquia 

desejando que esta venha obter grande sucesso em seu 

que o município esta em 

novo investimento realizado. 

ncia de novos empreendimentos no 

agradecendo assim o investimento da 

locada para votação, a qual 

a leitura da Moção nº 

empresa COMAGRAN, pelo 

investimento e pela inauguração de franquia em Alta Floresta”, de autoria do 

a qual foi discutida pelos vereadores: 

que agradeceu a presença do Sr. Valdelir, 

homenagem, enaltecendo a 

por Alta Floresta ter 

sido a cidade escolhida para a inauguração de mais uma loja COMAGRAN, onde 

. Finalizou desejando 

ou a empresa pelo 

que a instalação da franquia no 

esejou sorte a empresa. 

comentou que sempre foi cliente do Grupo 

a qualidade das marcas que são representadas pela 

o grupo pelo investimento no município, desejando 

discussões, a matéria 

midade. Na sequência foi 



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

 

Avenida Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Centro 

email: contato@altafloresta.mt.leg.br 

 

feita a leitura da Moção nº 034/2018

psicólogos pelo Dia Nacional do Psicólogo, comemorado anualmente em 27 de 

agosto”, de autoria da vereadora 

discutida pelos vereador

discurso parabenizando 

sua profissão que ocorre

esta data e profissão, cit

regulamentou a profissão no Brasil

compreendida como estudo da mente ou ciência da alma e mente humana, 

os profissionais atuam em diversos setores,

empresas, Secretarias de Assistências Sociais, 

dentre outros. Finalizou dizendo que

trabalho destes profissionais

Miranda Medeiros parabeniz

de ensino superior que estudou

profissão de entrega. 

dedicação ao próximo, 

passagem festiva em comemoração ao seu dia. 

parabenizou a vereadora 

estendeu seus cumprimentos a todos os profissionais, que em sua opinião é

nobre profissão, por estar atento e auxiliar a ajudar a minimizar o sofrimento 

emocional alheio. Emerson

da área, em especifico aos que atendem no município de Alta Floresta

relevantes serviços prestados.

votação, sendo aprovada por unanimidade.
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Moção nº 034/2018, de “CONGRATULAÇÕES 

psicólogos pelo Dia Nacional do Psicólogo, comemorado anualmente em 27 de 

da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto

vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida

discurso parabenizando aos profissionais da categoria pela data comemorativa a 

sua profissão que ocorreu no último dia 27 de agosto. Fez um breve relato 

citando que a data é representada o Decreto de Lei que 

regulamentou a profissão no Brasil no ano de 1964, e que a Psicologia pode ser 

compreendida como estudo da mente ou ciência da alma e mente humana, 

os profissionais atuam em diversos setores, citando como exemplo

Secretarias de Assistências Sociais, CRAS, corporações, hospitais

Finalizou dizendo que esta é uma singela homenagem pelo belo 

trabalho destes profissionais, parabenizando a todos os psicólogos

parabenizou a categoria, lembrando que foi o primeiro curso 

de ensino superior que estudou. Disse que em sua opinião, a psicologia é uma 

 Finalizou parabenizando todos os profissionais pela 

 pelo amor e carinho que estes têm por sua profissão

passagem festiva em comemoração ao seu dia. Elisa Gomes

parabenizou a vereadora Cida pela propositura da Moção aos psicólogos e 

estendeu seus cumprimentos a todos os profissionais, que em sua opinião é

estar atento e auxiliar a ajudar a minimizar o sofrimento 

Emerson Sais Machado parabenizou a todos os profissionais 

em especifico aos que atendem no município de Alta Floresta

prestados. Encerrada as discussões, a matéria foi colocada em 

sendo aprovada por unanimidade. Neste intermédio, o senhor presidente 

fl. 14 de 15 

Fone: (66) 3521-5030/5829/3716 

site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

CONGRATULAÇÕES com os 

psicólogos pelo Dia Nacional do Psicólogo, comemorado anualmente em 27 de 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), a qual foi 

Cida) que iniciou seu 

la data comemorativa a 

. Fez um breve relato sobre 

o Decreto de Lei que 

que a Psicologia pode ser 

compreendida como estudo da mente ou ciência da alma e mente humana, onde 

o exemplo as escolas, 

corporações, hospitais, 

ta é uma singela homenagem pelo belo 

os psicólogos. Charles 

que foi o primeiro curso 

a psicologia é uma 

Finalizou parabenizando todos os profissionais pela 

m por sua profissão, pela 

Elisa Gomes Machado 

pela propositura da Moção aos psicólogos e 

estendeu seus cumprimentos a todos os profissionais, que em sua opinião é uma 

estar atento e auxiliar a ajudar a minimizar o sofrimento 

a todos os profissionais 

em especifico aos que atendem no município de Alta Floresta, pelos 

a matéria foi colocada em 

médio, o senhor presidente 
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mais uma vez fez o uso da palavra para agradecer primeiramente a Deus e em 

seguida vereadores: Marcos Menin, Valdec

Charles Miranda, Silvino Carlos (Dida),

sua chapa, o reelegendo novamente para a presidência da Câmara Municipal,

agradeceu a confiança deliberada por estes através de seu voto.

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
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mais uma vez fez o uso da palavra para agradecer primeiramente a Deus e em 

Marcos Menin, Valdecir José (Mendonça)

Silvino Carlos (Dida), Aparecido (Cidão), por terem votado

reelegendo novamente para a presidência da Câmara Municipal,

agradeceu a confiança deliberada por estes através de seu voto.

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 

rou encerrada a presente Sessão, às onze horas e vinte e cinco minutos.
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mais uma vez fez o uso da palavra para agradecer primeiramente a Deus e em 

ir José (Mendonça), Luiz Carlos, 

por terem votado em 

reelegendo novamente para a presidência da Câmara Municipal, 

agradeceu a confiança deliberada por estes através de seu voto. 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 

vinte e cinco minutos. 


