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Ata da Trigésima Terceira

Nona Legislatura, realizada 

de outubro do ano de dois mil e 

Presidência e presença

bem como a presença dos 

(Cida), Charles Miranda Medeiros,

Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos 

Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira,

Reinaldo de Souza (Lau), 

José dos Santos (Mendonça)

todos e solicitou do senhor secretário 

assim o fez. Verificado o quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor 

Presidente declarou aberta a presente Sessão

colocada em discussão e votação

a qual foi aprovada por unanimidade

do senhor Presidente, o Secretário

seguintes correspondências 

Distância, para solenidade de inauguração do seu pólo Alta Floresta, dia 08/10, 

às 19h30min; Ofício 142/2019, de 03/10/2019, da Procuradoria Jurídica da 

Prefeitura, encaminhando em mídia digital (CD) os De

expedidos pelo Executivo no mês de setembro/2019;

Municipal de Carlinda, para Audiência Pública a respeito da praça de pedágio 

que será construída na MT

CONVITE para a eleição do Conselho Curador e Fiscal e 

Instituto que acontecerá dia 10/10 no CTG; 

01/10/2019 do Chefe do Departamento de Licitação, encaminhando relação de 

processos licitatórios homologados.

seguintes matérias em apresentação

vereador Valdecir José dos Santos

349/2019 de autoria da
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Terceira Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da 

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, ao

de dois mil e dezenove, com início às

e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado

presença dos senhores vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto

Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, 

Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos 

Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen Dias dos Santos (Tuti), 

Reinaldo de Souza (Lau), Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) e Valdecir 

José dos Santos (Mendonça). De princípio o Senhor Presidente cumprimentou 

senhor secretário a leitura da lista de presença

assim o fez. Verificado o quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor 

Presidente declarou aberta a presente Sessão. Passando ao Expe

colocada em discussão e votação a ata da sessão anterior (32ª

por unanimidade. Em seguida, em atendimento a solicitação 

o Secretário, Vereador Marcos Menin,

correspondências recebidas: Convite da UNICESUMAR Educação a 

Distância, para solenidade de inauguração do seu pólo Alta Floresta, dia 08/10, 

Ofício 142/2019, de 03/10/2019, da Procuradoria Jurídica da 

ncaminhando em mídia digital (CD) os De

Executivo no mês de setembro/2019; Convite da Câmara 

Municipal de Carlinda, para Audiência Pública a respeito da praça de pedágio 

que será construída na MT-208; Ofício do IPREAF nº 001/2019, de 02/10/2019, 

CONVITE para a eleição do Conselho Curador e Fiscal e 

que acontecerá dia 10/10 no CTG; Ofício nº 013/2019

01/10/2019 do Chefe do Departamento de Licitação, encaminhando relação de 

homologados. Após, o senhor Secretário fez a leitura das 

matérias em apresentação: Indicação nº 347/2019 

Valdecir José dos Santos (Mendonça); Indicações

da vereadora Elisa Gomes Machado; Indicações nºs 
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Sessão Legislativa, da 

aos oito dias do mês 

com início às 9h28min, sob a 

Emerson Sais Machado, 

Aparecida Scatambuli Sicuto 

Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes 

Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos 

Oslen Dias dos Santos (Tuti), 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) e Valdecir 

princípio o Senhor Presidente cumprimentou a 

lista de presença, o qual 

assim o fez. Verificado o quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor 

Passando ao Expediente, foi 

ª Sessão Ordinária), 

m atendimento a solicitação 

Marcos Menin, fez a leitura das 

Convite da UNICESUMAR Educação a 

Distância, para solenidade de inauguração do seu pólo Alta Floresta, dia 08/10, 

Ofício 142/2019, de 03/10/2019, da Procuradoria Jurídica da 

ncaminhando em mídia digital (CD) os Decretos Municipais 

Convite da Câmara 

Municipal de Carlinda, para Audiência Pública a respeito da praça de pedágio 

/2019, de 02/10/2019, 

CONVITE para a eleição do Conselho Curador e Fiscal e Assembleia do 

Ofício nº 013/2019-DL, de 

01/10/2019 do Chefe do Departamento de Licitação, encaminhando relação de 

enhor Secretário fez a leitura das 

/2019 de autoria do 

; Indicações nºs 348 e nº 

Indicações nºs 350, nº 
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351 e nº 352/2019 de autoria 

Lei nº 2.012/2019 de autoria do Poder 

Receita, Fixa a Despesa do M

2020, e dá outras providências”.

matérias ora apresentadas 

regimental. Passando ao uso da Tribuna

senhores vereadores que, conforme dispositivo 

cada um seria de sete minutos

primeiro a utilizar a tribuna foi o Vereador 

cumprimentou a todos, 

Estadual Mundo Novo, que estão lutando para que aconteça a m

de pedágio, disse que esse 

de pessoas. Afirmou que esteve com demais vereadores e uma reunião junto ao 

Vice Governador e algu

pedágio, que assim ficou firmado o compromisso, mas

resolvido.  Lembrou aos presentes nesta sessão e ouvintes da 

na data de hoje estará 

Carlinda às (19h00),  com 

que os moradores e servidores da Escola Mundo N

muito grande com esse pedágio. Agradeceu ao Deputado Carlos Bezerra pela 

emenda parlamentar de dois milhões

Guaraná e Boa Esperança, e ao Prefeito Asiel por assinar ordem de serviço, e 

liberar a realização do serviço nos bairros Boa Esperança e Jardim Guaraná, essa 

grande emenda do Deputado Carlos Bezerra, ta

Emerson por lutar por essa emenda.

Carlos Pires Pereira (Dida)

agradecendo a presença de todos servidores da E

disse que essa praça de pedágio precisa

Vice Governador Otaviano Pivetta, e alguns Deputados Estaduais, os 

representantes políticos ficaram de resolver essa situação, a mudança da praça 
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/2019 de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira

/2019 de autoria do Poder Executivo que em súmula “

Receita, Fixa a Despesa do Município de Alta Floresta/MT para o E

e dá outras providências”. Após, o Senhor Presidente informou que as 

matérias ora apresentadas seriam encaminhadas conforme disposição 

Passando ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos 

que, conforme dispositivo regimental, o tempo destinado a 

sete minutos, conforme sorteio bimestral e 

primeiro a utilizar a tribuna foi o Vereador Reinaldo de Souza (Lau)

 iniciou sua fala agradecendo a todos servidores da E

Estadual Mundo Novo, que estão lutando para que aconteça a m

esse pedágio perto de Alta Floresta irá prejudicar milhares 

de pessoas. Afirmou que esteve com demais vereadores e uma reunião junto ao 

Vice Governador e alguns Deputados Estaduais, para mudança da praça de 

icou firmado o compromisso, mas até

embrou aos presentes nesta sessão e ouvintes da 

na data de hoje estará sendo realizada uma Audiência Públ

com assunto relacionado à praça de pedágio.  Lamentou 

e os moradores e servidores da Escola Mundo Novo terá uma dificuldade 

muito grande com esse pedágio. Agradeceu ao Deputado Carlos Bezerra pela 

de dois milhões para pavimentação dos setores J

Guaraná e Boa Esperança, e ao Prefeito Asiel por assinar ordem de serviço, e 

liberar a realização do serviço nos bairros Boa Esperança e Jardim Guaraná, essa 

grande emenda do Deputado Carlos Bezerra, também agradeceu ao vereador 

Emerson por lutar por essa emenda. Seguindo, usou a palavra o vereador 

Carlos Pires Pereira (Dida), o qual saudando a todos, iniciou sua fala

resença de todos servidores da Escola Estadual Mundo Novo, 

ue essa praça de pedágio precisa mudar. Relatou que na reunião com 

Vice Governador Otaviano Pivetta, e alguns Deputados Estaduais, os 

representantes políticos ficaram de resolver essa situação, a mudança da praça 
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vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Projeto de 

que em súmula “Estima a 

lta Floresta/MT para o Exercício de 

Senhor Presidente informou que as 

encaminhadas conforme disposição 

, o Senhor Presidente comunicou aos 

, o tempo destinado a 

conforme sorteio bimestral e inscrição. O 

Reinaldo de Souza (Lau) 

adecendo a todos servidores da Escola 

Estadual Mundo Novo, que estão lutando para que aconteça a mudança da praça 

prejudicar milhares 

de pessoas. Afirmou que esteve com demais vereadores e uma reunião junto ao 

ns Deputados Estaduais, para mudança da praça de 

até agora nada foi 

embrou aos presentes nesta sessão e ouvintes da rádio câmara, que 

blica na cidade de 

praça de pedágio.  Lamentou 

ovo terá uma dificuldade 

muito grande com esse pedágio. Agradeceu ao Deputado Carlos Bezerra pela 

para pavimentação dos setores Jardim 

Guaraná e Boa Esperança, e ao Prefeito Asiel por assinar ordem de serviço, e 

liberar a realização do serviço nos bairros Boa Esperança e Jardim Guaraná, essa 

mbém agradeceu ao vereador 

Seguindo, usou a palavra o vereador Silvino 

o qual saudando a todos, iniciou sua fala 

scola Estadual Mundo Novo, 

mudar. Relatou que na reunião com o 

Vice Governador Otaviano Pivetta, e alguns Deputados Estaduais, os 

representantes políticos ficaram de resolver essa situação, a mudança da praça 
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de pedágio, para vinte e três quilômetr

cidade de Carlinda. Pois foi firmado o compromisso da empresa responsável 

pela obra de concessão em Audiência Pú

CDL, e afirmou sua indignação sobre

políticos, que até agora não resolveram nada. Falou que todos 

a favor dessa mudança da praça

continuar lutando para essa mudança acontecer. Também fez um pedido ao 

presidente, a retirada do projet

realizar o leilão para alienar veículos, bens e sucatas da Prefeitura Municipal. 

Alegou que esse projeto possui inúmeras falhas, e precisa se

é necessário mais tempo e agradeceu o P

milhões de reais para execução da pavim

Boa Esperança. Vereador Emerso

audiência pública aqui em Alta Floresta.

vereador José Aparecido dos Santos (Cidão)

todos, e já de início citou alguns acontecimentos em nossa cidade, começan

pela realização da primeira Expo

maravilhosa, com êxito e sucesso. E parabenizou

pela sua coragem de realizar um even

sindicato que não realizou

disse que Alta Floresta é

Prefeito Asiel pelo lançame

Jardim Guaraná e Boa Esperança.  Finalizou dizendo que sua luta pela mudança 

da praça de pedágio “está de pé”

de adiamento da votação da Moção n

vereador Marcos Roberto

dos servidores da Escola Estadual Mundo Novo, pela reivindicação de mudança 

da praça de pedágio. O vereador relatou que sofreu muito quando anuncio

realização da primeira Expo

que esse evento seria realizado, mas que 
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inte e três quilômetros de distância de Alta Floresta sentido à

cidade de Carlinda. Pois foi firmado o compromisso da empresa responsável 

bra de concessão em Audiência Pública, realizada nas dependências do 

CDL, e afirmou sua indignação sobre reunião com os nossos r

agora não resolveram nada. Falou que todos 

favor dessa mudança da praça de pedágio, e afirmou que deviam

continuar lutando para essa mudança acontecer. Também fez um pedido ao 

presidente, a retirada do projeto de lei 1.984, que autoriza o Poder Executivo

realizar o leilão para alienar veículos, bens e sucatas da Prefeitura Municipal. 

ue esse projeto possui inúmeras falhas, e precisa ser corrigido, por isso 

mais tempo e agradeceu o Prefeito Asiel pela conquista de dois 

milhões de reais para execução da pavimentação dos Bairros 

Boa Esperança. Vereador Emerson disse que se for preciso vai realizar uma 

aqui em Alta Floresta. Ato contínuo, utilizou

José Aparecido dos Santos (Cidão), o qual agradeceu a presença de 

citou alguns acontecimentos em nossa cidade, começan

pela realização da primeira Expo Alta floresta, disse qu

maravilhosa, com êxito e sucesso. E parabenizou o promoter Ricardo Camilo 

pela sua coragem de realizar um evento de tamanha qual

sindicato que não realizou a festa agropecuária, desacreditando no município, 

disse que Alta Floresta é um município de grande potencial. Agradeceu o 

refeito Asiel pelo lançamento da obra de pavimentação asfá

aná e Boa Esperança.  Finalizou dizendo que sua luta pela mudança 

a praça de pedágio “está de pé”, junto aos demais vereadores. Fez um pedido 

iamento da votação da Moção nº 045/2019. Seguindo, usou da palavra o 

Marcos Roberto Menin, cumprimentou a todos, agradeceu a presença 

dos servidores da Escola Estadual Mundo Novo, pela reivindicação de mudança 

da praça de pedágio. O vereador relatou que sofreu muito quando anuncio

realização da primeira Expo Alta Floresta, pois muitas pessoas não acreditavam 

se evento seria realizado, mas que graças a Deus foi um sucesso
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ncia de Alta Floresta sentido à 

cidade de Carlinda. Pois foi firmado o compromisso da empresa responsável 

nas dependências do 

reunião com os nossos representantes 

agora não resolveram nada. Falou que todos os vereadores são 

deviam reivindicar e 

continuar lutando para essa mudança acontecer. Também fez um pedido ao 

o de lei 1.984, que autoriza o Poder Executivo a 

realizar o leilão para alienar veículos, bens e sucatas da Prefeitura Municipal. 

r corrigido, por isso 

pela conquista de dois 

airros Jardim Guaraná e 

n disse que se for preciso vai realizar uma 

utilizou da palavra o 

agradeceu a presença de 

citou alguns acontecimentos em nossa cidade, começando 

Alta floresta, disse que foi uma festa 

o promoter Ricardo Camilo 

to de tamanha qualidade. Criticou o 

, desacreditando no município, 

grande potencial. Agradeceu o 

nto da obra de pavimentação asfáltica dos setores 

aná e Boa Esperança.  Finalizou dizendo que sua luta pela mudança 

demais vereadores. Fez um pedido 

Seguindo, usou da palavra o 

agradeceu a presença 

dos servidores da Escola Estadual Mundo Novo, pela reivindicação de mudança 

da praça de pedágio. O vereador relatou que sofreu muito quando anunciou a 

Alta Floresta, pois muitas pessoas não acreditavam 

oi um sucesso, que 
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atendeu a todas as expectati

Parabenizou o prefeito pelo grande lançamento da pavim

Guaraná e Boa Esperança. Afirmou que ontem, esteve conversando com 

Deputado Federal Juarez Costa, 

para Alta Floresta, disse q

e cobrar emendas para nosso município

tal iniciativa favorece 

Deputados Federais, Carlo

emendas importantes, para cidade de Alta 

palavra o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira

os presentes. Parabenizou os eleitos para Conselheiros T

três candidatos cinco mulheres foram eleitas e desejou a elas um bom

Parabenizou o grupo 

município não faz em relação à problemática de abandono e

animais e que se não 

questão. Disse que tem cobrado o Centro de Zoonoses desde o iní

e dezessete, mas, infelizmente o Executivo não 

pauta, porém, sua cobranç

Bombeiro Militar que ocorreu 

eles têm até quatorze de outubro para que sejam elaboradas

relacionadas ao Plano Di

reforçou que o termino do prazo está 

parte. Com relação à 

participaram da reunião 

e afirmou que a primeira coisa que precisa

uma pauta do Sindicato R

pauta do município de Alta Floresta

responsabilidade como deles tam

exemplo, que se houver alteração na 

da 3ª e 4ª Leste, automaticamente haverá impacto na 

 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – 

_ 

expectativas e fez agradecimento a todos os envolvidos. 

Parabenizou o prefeito pelo grande lançamento da pavimentação dos setores 

Guaraná e Boa Esperança. Afirmou que ontem, esteve conversando com 

Deputado Federal Juarez Costa, e que ele se prontificou a destinar mais emenda

lta Floresta, disse que os vereadores devem procurar seus representantes, 

emendas para nosso município e disse que precisam 

tal iniciativa favorece a população. Finalizou sua fala agradecendo aos

Deputados Federais, Carlos Bezerra e Juarez Costa, que tê

emendas importantes, para cidade de Alta Floresta. Na sequência

Mequiel Zacarias Ferreira, o qual cumprimentou

Parabenizou os eleitos para Conselheiros Tutelar

três candidatos cinco mulheres foram eleitas e desejou a elas um bom

Parabenizou o grupo “Amamos Animais” que continua fazendo o que o 

em relação à problemática de abandono e

se não fosse este grupo o município estaria desassistido

estão. Disse que tem cobrado o Centro de Zoonoses desde o iní

infelizmente o Executivo não tem nenhuma iniciativa nesta 

sua cobrança continua. Parabenizou a transição

Bombeiro Militar que ocorreu na semana passada. Lembrou aos vereadores que 

até quatorze de outubro para que sejam elaboradas

relacionadas ao Plano Diretor Municipal, considerando a importância da paut

reforçou que o termino do prazo está próximo e que todos precisam fazer sua 

 praça de pedágio, relatou que ele e a vereadora Cida

participaram da reunião na Escola Mundo Novo, juntamente com a comunidade

que a primeira coisa que precisavam se atentar é de

ma pauta do Sindicato Rural ou da Comunidade Mundo Novo

pauta do município de Alta Floresta, portanto os vereadores precisam assumir 

como deles também, pois, todos serão afetados, e disse

que se houver alteração na rotina dos produtores que estão na região 

automaticamente haverá impacto na rotina da população, 
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a todos os envolvidos. 

entação dos setores 

Guaraná e Boa Esperança. Afirmou que ontem, esteve conversando com 

que ele se prontificou a destinar mais emendas 

seus representantes, 

e disse que precisam “focar nisso”, pois 

Finalizou sua fala agradecendo aos 

s Bezerra e Juarez Costa, que têm proporcionado 

sequência, utilizou da 

cumprimentou a todos 

utelar, dentre vinte e 

três candidatos cinco mulheres foram eleitas e desejou a elas um bom trabalho. 

que continua fazendo o que o 

em relação à problemática de abandono e maus tratos aos 

aria desassistido nesta 

estão. Disse que tem cobrado o Centro de Zoonoses desde o início de dois mil 

tem nenhuma iniciativa nesta 

Parabenizou a transição de cargo do 

. Lembrou aos vereadores que 

até quatorze de outubro para que sejam elaboradas as emendas 

, considerando a importância da pauta, 

e que todos precisam fazer sua 

ele e a vereadora Cida 

, juntamente com a comunidade, 

se atentar é de que não se trata de 

omunidade Mundo Novo, mas sim de uma 

o os vereadores precisam assumir a 

rão afetados, e disse, por 

dutores que estão na região 

rotina da população, como 
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alteração nos preços dos

Estadual o acordo que não foi

que se apresentar um parecer, mas até o momento não se sabe qual 

posicionamento da SINFRA e do Governo

Audiência Pública existem

do ponto de vista da população,

pontuado na fala dele,

pedágio fique após o trevo Piovesan e a sugestão ir

– o que não foi; o outro ponto é uma contribuição que não tem nenhum

pontuação específica que

Floresta, e afirmou ser

condição de haver um diá

Cuiabá e convocar uma audiência com o governador e todos os deputados

possível, pois, o problema só está ocorrendo 

deputados não fiscalizaram e essa audiência seria pa

venham a desempenhar o

possibilidade de fazer uma manifestação no local, acredita ser interessante, pois 

mostra o envolvimento 

por essa situação como 

novamente o concerto da ponte da 1ª N

de novo e está iniciando o período de chuvas

transporte escolar. Disse que a previ

novo”, pois, existem pontes

tiveram manutenção e não

está em atraso com a reforma das Unidades de Saúde Básica

Municipais. Disse que, 

do Conselho Municipal de E

porém, até agora infelizmente nã

considerações. Seguindo, usou da palavra o vereador

(Tuti), o qual saudou e agradeceu a presença de todos, disse
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s dos produtos. Disse que infelizmente, por parte do Governo 

stadual o acordo que não foi muito bem cumprido, pois, em uma semana 

um parecer, mas até o momento não se sabe qual 

posicionamento da SINFRA e do Governo do Estado. Falou que a Ata da 

existem dois pontos que podem ser explorado

de vista da população, disse que foi o que o vereador Dida havia 

na fala dele, que o vereador Netinho de Paranaí

pedágio fique após o trevo Piovesan e a sugestão iria ser avaliada pela SINFRA

o outro ponto é uma contribuição que não tem nenhum

pontuação específica que é a questão dos 23 quilômetros do município de Alta 

serem esses os pontos que podem ser

de haver um diálogo. Sugeriu que os vereadores se reúna

convocar uma audiência com o governador e todos os deputados

o problema só está ocorrendo devido à situação

deputados não fiscalizaram e essa audiência seria para cobrar que os deputados 

venham a desempenhar o seu trabalho. Na reunião também, foi discutido a 

fazer uma manifestação no local, acredita ser interessante, pois 

mostra o envolvimento da população. Afirmou que também se sente responsável 

por essa situação como cidadão, antes mesmo como 

o concerto da ponte da 1ª Norte, já que as pranchas

iniciando o período de chuvas, sendo um pe

transporte escolar. Disse que a previsão é que os vereadores “passem

pontes danificadas, que passou o período da seca

manutenção e não foi por falta de cobrança. Comentou que o Executivo 

está em atraso com a reforma das Unidades de Saúde Básica

 neste ano foram aprovados sete relató

onselho Municipal de Educação apontando a necessidade

ra infelizmente não foram realizadas. Fez mais algumas 

Seguindo, usou da palavra o vereador Oslen Dias dos Santos 

dou e agradeceu a presença de todos, disse 
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por parte do Governo 

em uma semana teria 

um parecer, mas até o momento não se sabe qual 

do Estado. Falou que a Ata da 

ser explorados, o primeiro, 

disse que foi o que o vereador Dida havia 

ue o vereador Netinho de Paranaíta sugeriu que o 

ia ser avaliada pela SINFRA 

o outro ponto é uma contribuição que não tem nenhuma 

do município de Alta 

 explorados e tem 

que os vereadores se reúnam e vão até 

convocar uma audiência com o governador e todos os deputados se 

situação em que os 

ra cobrar que os deputados 

Na reunião também, foi discutido a 

fazer uma manifestação no local, acredita ser interessante, pois 

também se sente responsável 

 vereador. Cobrou 

as pranchas já cederam todas 

sendo um perigo trânsito do 

são é que os vereadores “passem raiva de 

que passou o período da seca, e que não 

a. Comentou que o Executivo 

está em atraso com a reforma das Unidades de Saúde Básica e das Escolas 

sete relatórios circunstanciais 

ducação apontando a necessidade de reformas, 

. Fez mais algumas 

Oslen Dias dos Santos 

 que para resolver o 
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problema precisa “fechar”

Governador e haverá uma possibilidade d

câmara entre com mandato

prerrogativa de aparte o vereador Emerson Sais Machado concorda com

do vereador Tuti, mas que seja trancado 

para que não aja prejuízo para a população. Retornando o 

dos Santos parabenizou a população dos bairros Jardim Araras e Jardim Sol 

Nascente pela realização da pavimentação as

privado. Solicitou que o senhor prefeito de

secretaria de obras, pa

justificou que é de onde 

escolares. Ato contínuo

o qual cumprimentou e 

que iria repetir seu pronunciamento da sessão anterior

que a prefeitura com seus membros e apoio desta Casa de Le

obra que está sendo realizada irregularmente, assim 

empresa, é a única solução que vê para resolver este problema. Afirmou esta

com saudades do Leonildo

Alta Floresta tinha dois representantes,

atuando, mas como suplente. Pediu ao Presidente para marcar uma audiência 

pública para debater os problemas que a emp

causando à população. Parabenizou

Elaine que mostrou a 

tempo estipulado. Na sequência

Medeiros, o qual saudando 

tomadas em prol da polí

afirmou que todos os vereadores estão empenha

Disse que na Audiência no município de Carlinda seriam

importantes e se faz necessário

Parabenizou o Deputado Federal
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problema precisa “fechar” a rodovia, pois assim chamará

Governador e haverá uma possibilidade de solução do problema. Sugeriu 

entre com mandato de segurança para suspender as o

parte o vereador Emerson Sais Machado concorda com

mas que seja trancado apenas onde está sendo realizada a obra 

prejuízo para a população. Retornando o vereador Oslen Dias 

abenizou a população dos bairros Jardim Araras e Jardim Sol 

ascente pela realização da pavimentação asfáltica em parceria

que o senhor prefeito desse uma atenção

secretaria de obras, para que sejam realizadas manutenções nas zonas rurais, 

é de onde “sai a produção do município”, alé

contínuo, utilizou a palavra o Vereador Luiz Carlos

cumprimentou e agradeceu a presença de todos.  Iniciou sua fala

repetir seu pronunciamento da sessão anterior, em relação ao pedágio, 

que a prefeitura com seus membros e apoio desta Casa de Le

sendo realizada irregularmente, assim chamaria a atenção da 

a única solução que vê para resolver este problema. Afirmou esta

Leonildo Menin como Deputado Estadual, pois naquela época 

dois representantes, e hoje só conta com o Romoaldo Junior 

suplente. Pediu ao Presidente para marcar uma audiência 

pública para debater os problemas que a empresa Águas de Alta Floresta está 

opulação. Parabenizou o vereador Cidão pelas palavras a senhora 

 população porque não conseguirá entregar a obra em 

Na sequência utilizou a tribuna o Vereador

saudando a todos, parabenizou ao Dr. Roger pelas condutas

tomadas em prol da polícia e da população e não dos bandidos.  Sobre o pedágio 

afirmou que todos os vereadores estão empenhados em resolver esta

na Audiência no município de Carlinda seriam

necessário cobrar o Governador e os Deputado

Parabenizou o Deputado Federal Carlos Bezerra e o Vereador Emerson pela 
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, pois assim chamará a atenção do 

e solução do problema. Sugeriu que a 

de segurança para suspender as obras. Usando a 

parte o vereador Emerson Sais Machado concorda com a idéia 

onde está sendo realizada a obra 

vereador Oslen Dias 

abenizou a população dos bairros Jardim Araras e Jardim Sol 

fáltica em parceria do público com 

uma atenção especial para 

tenções nas zonas rurais, 

”, além dos ônibus 

Carlos de Queiroz, 

niciou sua fala dizendo 

em relação ao pedágio, 

que a prefeitura com seus membros e apoio desta Casa de Leis pode embargar a 

chamaria a atenção da 

a única solução que vê para resolver este problema. Afirmou estar 

Menin como Deputado Estadual, pois naquela época 

e hoje só conta com o Romoaldo Junior 

suplente. Pediu ao Presidente para marcar uma audiência 

resa Águas de Alta Floresta está 

idão pelas palavras a senhora 

entregar a obra em 

Vereador Charles Miranda 

Roger pelas condutas 

cia e da população e não dos bandidos.  Sobre o pedágio 

dos em resolver esta situação. 

na Audiência no município de Carlinda seriam tomadas decisões 

Deputados Estaduais. 

rra e o Vereador Emerson pela 
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emenda no valor de 2 milhões 

vereador Menin pelo trabalho alinhado com os deputados do DEM. Disse que os 

esforços dos vereadores precisam

e não apenas no interesse

prefeito e seu vice seria o Abdo Alhaquim Assaf

sendo estudada. Fez mais algumas considerações.

vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida)

especial agradeceu a todos servidores da E

reivindicando a mudança da praça de pedágio, 

E mais uma vez agradeceu

sessão ordinária. Já mencionou a vinda do Vice Governador, a cidade de Alta 

Floresta e alguns Deputados Estaduais, na onde foi colocada a possibilidade da 

mudança da praça de pedágio. Disse que este

Audiência Pública, na qual também esteve

Via Brasil responsável pela concessão da praça de pedágio, que

estabelecida na MT 208, e que

de pedágio, para vinte três

estão lutando para essa mudança,

fazendo uma manifestação pacífica. Parabenizou a prefeitura municipal, pela 

ordem de serviço de pavimentação dos setores Guara

afirmou ser um grande esforço do presidente da Câmara, para viabilizar esta 

emenda do Deputado Federa

Feira do Pastel e aos servid

Rosa. Fez um pedido aos amigos parlamentares que divulgue

pessoas quanto à importância da realização de

finalizou entregando ao presidente o requerimento 0

do Projeto de Lei nº 1.984

Leis, relacionado à autorização para executivo alienar veículos e sucatas e bens 

do município. Vereador Emerson agradeceu a presenças de alguns secretários do 

executivo, e algumas autoridades.
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de 2 milhões reais para o bairro Jardim Guaraná. Parabenizou o 

vereador Menin pelo trabalho alinhado com os deputados do DEM. Disse que os 

vereadores precisam ser enaltecidos, e pensar no bem do município 

apenas no interesse individual. Sobre o “boato” que seria pré

prefeito e seu vice seria o Abdo Alhaquim Assaf, disse que a possibilidade está

sendo estudada. Fez mais algumas considerações. Seguindo, usou da palavra a

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), cumprimentou todos, em 

gradeceu a todos servidores da Escola Mundo Novo, que estão 

reivindicando a mudança da praça de pedágio, com uma manifestação pací

E mais uma vez agradeceu a todo público presente nesta trigésima terceira 

sessão ordinária. Já mencionou a vinda do Vice Governador, a cidade de Alta 

Floresta e alguns Deputados Estaduais, na onde foi colocada a possibilidade da 

mudança da praça de pedágio. Disse que esteve junto com presidente 

Audiência Pública, na qual também esteve presente o responsável da empresa 

Via Brasil responsável pela concessão da praça de pedágio, que

08, e que apresentaram a possibilidade de mudar essa praça 

de pedágio, para vinte três quilômetros de Alta Floresta. Falou que os v

estão lutando para essa mudança, disse que se possível fechar

fazendo uma manifestação pacífica. Parabenizou a prefeitura municipal, pela 

ordem de serviço de pavimentação dos setores Guaraná e Boa Esperança, 

um grande esforço do presidente da Câmara, para viabilizar esta 

emenda do Deputado Federal Carlos Bezerra. E agradeceu aos organizadores da 

astel e aos servidores da saúde pela realização da Campanha Outubro 

os amigos parlamentares que divulguem

quanto à importância da realização de seus exames preventivos. E 

finalizou entregando ao presidente o requerimento 069/2019, pedindo a retirada 

1.984/2019 que está entrando em tramitação nesta Casa de 

autorização para executivo alienar veículos e sucatas e bens 

do município. Vereador Emerson agradeceu a presenças de alguns secretários do 

executivo, e algumas autoridades. Prosseguindo, vereador Valdecir José dos 
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uaraná. Parabenizou o 

vereador Menin pelo trabalho alinhado com os deputados do DEM. Disse que os 

no bem do município 

que seria pré-candidato a 

, disse que a possibilidade está 

Seguindo, usou da palavra a 

cumprimentou todos, em 

scola Mundo Novo, que estão 

com uma manifestação pacífica. 

nesta trigésima terceira 

sessão ordinária. Já mencionou a vinda do Vice Governador, a cidade de Alta 

Floresta e alguns Deputados Estaduais, na onde foi colocada a possibilidade da 

ve junto com presidente em uma 

presente o responsável da empresa 

Via Brasil responsável pela concessão da praça de pedágio, que será 

apresentaram a possibilidade de mudar essa praça 

de Alta Floresta. Falou que os vereadores 

fecharão a rodovia, 

fazendo uma manifestação pacífica. Parabenizou a prefeitura municipal, pela 

ná e Boa Esperança, 

um grande esforço do presidente da Câmara, para viabilizar esta 

os organizadores da 

ores da saúde pela realização da Campanha Outubro 

m e sensibilizem as 

seus exames preventivos. E 

69/2019, pedindo a retirada 

entrando em tramitação nesta Casa de 

autorização para executivo alienar veículos e sucatas e bens 

do município. Vereador Emerson agradeceu a presenças de alguns secretários do 

Valdecir José dos 
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Santos (Mendonça) c

todos os servidores da Escola Mundo Novo

pontuou que todas essas pessoas iriam ser prejudicadas, por isso necessário

urgentemente a transferência dessa pr

deveriam honrar os votos que eles obtiveram em no município

mudança dessa praça de pedágio, mas que

que é preciso enfrentar 

que o presidente marque

juntamente com a população, po

mudança dessa praça de pedágio. 

dar andamento na obra

Saúde está com um trabalho

de prótese dentárias, e fez um pedido para os ouvintes, 

alguém que estiver precisando

uma Unidade de Saúde mais próxima

Ato continuo, Vereadora 

os presentes, em especial a todos 

Zonta que estaria recebendo uma Moção de pesar

moradores da região do Mundo

justa, e pontuou que está

essa situação da praça de pedágio. Disse que

houve uma audiência até com

Legislativa, vários Deputados e Vice Governador, e até agora nada foi resolvido

Afirmou que percebe que esse problema não está

questão de cunho jurídico, mas sim político

159 do edital, lá estaria

da praça de pedágio, até

destacou que não é uma questão jurídica mais sim uma questão política. 

Agradeceu a líder do Prefeito Vereadora (Cida), pela retirada do projeto 

relacionada ao leilão dos bens do executivo, foi pedido através de 
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cumprimentou a todos. Iniciou sua fala

servidores da Escola Mundo Novo, por gentileza,

que todas essas pessoas iriam ser prejudicadas, por isso necessário

urgentemente a transferência dessa praça de pedágio. Disse que os d

otos que eles obtiveram em no município

nça dessa praça de pedágio, mas que agora “não aparece ninguém

 o sistema político, para resolver essa situação. E s

que o presidente marque o dia desta manifestação para que os vereadores 

com a população, possam fazer uma manifestação pacífica para a 

mudança dessa praça de pedágio. Também sugeriu parar os maquinários,

nto na obra. E finalizou lembrando a todos que, a Secretaria de 

com um trabalho de um programa do Governo Federal

rias, e fez um pedido para os ouvintes, que se conhecessem 

precisando de prótese dentária e não tem condições, leve a

uma Unidade de Saúde mais próxima, para colocação dessa prótese dentária

Vereadora Elisa Gomes Machado Iniciou cumprimentados todos 

ecial a todos homenageados nas Moções, incl

ecebendo uma Moção de pesar, parabenizou aos servidores e 

região do Mundo Novo, por estarem fazendo uma reivindic

justa, e pontuou que está em contato com Cuiabá o tempo todo,

essa situação da praça de pedágio. Disse que é preciso agir, e destacou que 

houve uma audiência até com a presença da Presidente da 

putados e Vice Governador, e até agora nada foi resolvido

be que esse problema não está relacionado a nenhuma 

questão de cunho jurídico, mas sim político, disse que se observassem

ia estabelecido que a empresa poderá 

praça de pedágio, até cinquenta quilômetros do local que foi d

uma questão jurídica mais sim uma questão política. 

Agradeceu a líder do Prefeito Vereadora (Cida), pela retirada do projeto 

relacionada ao leilão dos bens do executivo, foi pedido através de 
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sua fala solicitando que 

, por gentileza, se levantassem, e 

que todas essas pessoas iriam ser prejudicadas, por isso necessário 

aça de pedágio. Disse que os deputados 

otos que eles obtiveram em no município, articulando a 

não aparece ninguém”, falou 

tema político, para resolver essa situação. E solicitou 

dia desta manifestação para que os vereadores 

fazer uma manifestação pacífica para a 

s maquinários, não 

lizou lembrando a todos que, a Secretaria de 

de um programa do Governo Federal, de realização 

que se conhecessem 

de prótese dentária e não tem condições, leve a 

, para colocação dessa prótese dentária. 

Iniciou cumprimentados todos 

Moções, inclusiva a família 

, parabenizou aos servidores e 

fazendo uma reivindicação 

em contato com Cuiabá o tempo todo, para resolver 

preciso agir, e destacou que 

a presença da Presidente da Assembleia 

putados e Vice Governador, e até agora nada foi resolvido. 

relacionado a nenhuma 

disse que se observassem a página 

 realizar a mudança 

quilômetros do local que foi determinado, e 

uma questão jurídica mais sim uma questão política. 

Agradeceu a líder do Prefeito Vereadora (Cida), pela retirada do projeto 

relacionada ao leilão dos bens do executivo, foi pedido através de Oficio, 
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elaborado por ela e Vereador Mequiel, a p

todos os lotes, e que é

projeto que em trâmite aqu

afirmou estar se sentindo pressionada para votar esse projeto, o mais rápido 

possível para que seja liberado

impediria. Afirmou que vai liberar o projeto, e já estão liberando as emendas, 

para que ele seja votado agora. Fal

Mequiel tem estudado bastante os projetos, criando emen

projetos para beneficiar a população, mas que muitas vezes são vistos e 

apontados como aqueles que 

Coronel Renie, por assumir o Comando do 

Alta Floresta, e falou que esteve na transição de cargo, representando a Câmar

de Vereadores. Relaciona

vereador Mequiel fizeram emendas para favorecer a Secretaria de Obras, e 

afirmou que no começo do ano o orçamento da secretaria era de dezessete 

milhões, oitocentos oitenta oito mil, seiscentos e vinte reais,

que foi a última apresentação do quadrimestre, a

e três milhões, setecentos dezesseis mil, seiscentos e vinte e sete reais. E alertou 

que é preciso fazer um

contínuo, o Senhor Presidente, 

condução dos trabalhos 

cumprimentando a todos

cumprido sua promessa e

Guaraná. Agradeceu a palavra dos vereadores, e reforça que

todos. Disse que infelizmente não pode

comunidade Mundo Novo, mas que

representando esta Casa de Leis. Sobre o pedágio d

23 km do município como foi acordado na audiência

município precisa interditar a obra. Afirmou que sua 

presidentes das Câmaras
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elaborado por ela e Vereador Mequiel, a partir de uma fiscalização deles

que é preciso fazer um substitutivo no projeto. Mencionou o 

projeto que em trâmite aqui nesta Casa Leis relacionado à extinção de cargos,

se sentindo pressionada para votar esse projeto, o mais rápido 

que seja liberado o concurso da saúde, mas afirmou que  isso não 

que vai liberar o projeto, e já estão liberando as emendas, 

otado agora. Falou que ela juntamente

Mequiel tem estudado bastante os projetos, criando emendas para melhorias dos 

para beneficiar a população, mas que muitas vezes são vistos e 

como aqueles que “seguram os projetos”. Parabenizou o Tenen

Coronel Renie, por assumir o Comando do batalhão do Copo de Bombeiros de

Alta Floresta, e falou que esteve na transição de cargo, representando a Câmar

elacionado à Secretaria de Obras na LDO, disse que ela e 

vereador Mequiel fizeram emendas para favorecer a Secretaria de Obras, e 

afirmou que no começo do ano o orçamento da secretaria era de dezessete 

milhões, oitocentos oitenta oito mil, seiscentos e vinte reais, ma

ltima apresentação do quadrimestre, atualizada em 31 de agosto,

e três milhões, setecentos dezesseis mil, seiscentos e vinte e sete reais. E alertou 

preciso fazer uma organização orçamentária e um planejamento.

Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado

condução dos trabalhos ao Vice-Presidente para fazer uso da 

todos. Agradeceu o Deputado Federal Carlos B

prido sua promessa e viabilizar a construção do asfalto

Guaraná. Agradeceu a palavra dos vereadores, e reforça que

todos. Disse que infelizmente não poderia estar presente 

o Novo, mas que estaria na Audiência Pú

Casa de Leis. Sobre o pedágio disse precisa ser construído a 

23 km do município como foi acordado na audiência, caso isso não ocorra o 

município precisa interditar a obra. Afirmou que sua 

âmaras Municipais de toda região e irem
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artir de uma fiscalização deles em 

preciso fazer um substitutivo no projeto. Mencionou o 

extinção de cargos, e 

se sentindo pressionada para votar esse projeto, o mais rápido 

o concurso da saúde, mas afirmou que  isso não 

que vai liberar o projeto, e já estão liberando as emendas, 

te com o vereador 

das para melhorias dos 

para beneficiar a população, mas que muitas vezes são vistos e 

Parabenizou o Tenente 

batalhão do Copo de Bombeiros de 

Alta Floresta, e falou que esteve na transição de cargo, representando a Câmara 

Secretaria de Obras na LDO, disse que ela e 

vereador Mequiel fizeram emendas para favorecer a Secretaria de Obras, e 

afirmou que no começo do ano o orçamento da secretaria era de dezessete 

mais na atualização 

tualizada em 31 de agosto, vinte 

e três milhões, setecentos dezesseis mil, seiscentos e vinte e sete reais. E alertou 

organização orçamentária e um planejamento. Ato 

Emerson Sais Machado, passou a 

Presidente para fazer uso da tribuna, o qual 

ederal Carlos Bezerra por 

viabilizar a construção do asfalto no Bairro Jardim 

Guaraná. Agradeceu a palavra dos vereadores, e reforça que o trabalho é de 

sente na reunião da 

estaria na Audiência Pública em Carlinda 

precisa ser construído a 

caso isso não ocorra o 

município precisa interditar a obra. Afirmou que sua ideia é reunir os 

em até a capital para 
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resolver o problema. P

mesmo pessoas torcendo contra o evento

algumas considerações.

Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo regimental, o qual 

todos concordaram. Neste intermédio o senhor presidente submeteu à 

deliberação do plenário o 

Moção nº 045/2019, do ver

aprovado por unanimidade. Na sequência, 

leitura do RReeqquueerriimmeenntt

processo relativo ao Projeto de Lei nº 1.984/2019 que em súmula “autoriza o 

Poder Executivo a promover leilão para alienar veículos, sucatas e bens 

inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal e dá outras providências”, 

iniciativa da vereadora

Sicuto (Cida), o qual assim o fez, logo, submetido à deliberação do plenário foi 

aprovado por unanimidade, com isto, o senhor presidente determinou o seu 

arquivamento e envio de expediente comunicando o fato ao autor da propositur

Na sequência, passando à

plenário as seguintes 

modificativa à Emenda nº 011/2019

Scatambuli Sicuto e Valdecir José 

discussões foi discutida

registrou sua abstenção a esta

discussões com Conselho Municipal de E

que geraram a Emenda 

essa subemenda não gerará

existindo uma justificava

vereador, e ainda que o parecer jurídico seja favorável.

matéria foi colocada em votação a qual foi aprovada

abstenção do vereador Mequiel Zacarias Ferreira.

supressiva, aditiva e modificativ
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. Parabenizou os organizadores da Expo Alta Floresta

mesmo pessoas torcendo contra o evento, ainda assim foi um sucesso. Fez mais 

algumas considerações. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou do 

Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo regimental, o qual 

Neste intermédio o senhor presidente submeteu à 

deliberação do plenário o rreeqquueerriimmeennttoo  vveerrbbaall de adiamento de discussão da 

, do vereador José Aparecido dos Santos 

aprovado por unanimidade. Na sequência, solicitou do Senhor S

ttoo  NNºº  006699//22001199, de que trata da retirada de tramitação do 

Projeto de Lei nº 1.984/2019 que em súmula “autoriza o 

Poder Executivo a promover leilão para alienar veículos, sucatas e bens 

inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal e dá outras providências”, 

a Líder do Governo Municipal, Aparecida Scatambuli 

Sicuto (Cida), o qual assim o fez, logo, submetido à deliberação do plenário foi 

aprovado por unanimidade, com isto, o senhor presidente determinou o seu 

arquivamento e envio de expediente comunicando o fato ao autor da propositur

assando à Ordem do Dia, foi lida e submetida

 matérias: 1) SSuubbeemmeennddaa  nnºº  000022//2200

menda nº 011/2019, de autoria da Vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto e Valdecir José dos Santos (Mendonça). 

foi discutida pelo vereador Mequiel Zacarias Ferreira

egistrou sua abstenção a esta Subemenda, justificou que houve vá

discussões com Conselho Municipal de Educação e o SINTEP e nas comissões

 N° 011/2019. Disse que não está esclarecido para e

essa subemenda não gerará um problema jurídico para os vereadores mesmo 

existindo uma justificava na subemenda, que, inclusive foi um

e ainda que o parecer jurídico seja favorável. Encerrada a discussão a 

matéria foi colocada em votação a qual foi aprovada por maioria de votos, com 

abstenção do vereador Mequiel Zacarias Ferreira. 2) EEmmeenn

iva, aditiva e modificativa ao Projeto de Lei C

fl. 10 de 15 

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

site: www.altafloresta.mt.leg.br 

os organizadores da Expo Alta Floresta, e 

foi um sucesso. Fez mais 

Senhor Presidente solicitou do 

Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo regimental, o qual 

Neste intermédio o senhor presidente submeteu à 

adiamento de discussão da 

eador José Aparecido dos Santos (Cidão), o que foi 

o Senhor Secretário a 

retirada de tramitação do 

Projeto de Lei nº 1.984/2019 que em súmula “autoriza o 

Poder Executivo a promover leilão para alienar veículos, sucatas e bens 

inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal e dá outras providências”, de 

pal, Aparecida Scatambuli 

Sicuto (Cida), o qual assim o fez, logo, submetido à deliberação do plenário foi 

aprovado por unanimidade, com isto, o senhor presidente determinou o seu 

arquivamento e envio de expediente comunicando o fato ao autor da propositura. 

foi lida e submetida à deliberação do 

001199  - supressiva e 

, de autoria da Vereadora Aparecida 

. A qual, aberta as 

Mequiel Zacarias Ferreira, o qual 

Subemenda, justificou que houve várias 

ducação e o SINTEP e nas comissões 

esclarecido para ele que 

um problema jurídico para os vereadores mesmo 

foi uma exigência do 

Encerrada a discussão a 

por maioria de votos, com 

nnddaa  nnºº  001111//22001199  - 

jeto de Lei Complementar nº 
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1.991/2019, que altera dispositivos da lei municipal nº 931

providências, de autoria

de Fiscalização e Acompanhamento da

Educação, Cultura e Esportes

vereador Mequiel Zacarias Ferreira

que regula a educação no município. Lembrou que houve v

alterações sugeridas são sobre o cargo de técnico operacional criando alguns 

perfis que não estavam previstos pelas L

criados alguns cargos 

estavam previstos. Comentou que também resolve o problema do excesso 

servidores efetivos nos cargos dos cursos de C

Letras, disse que o Executivo tem o nú

disponíveis, então condicionando

nova graduação possam ser

serve especificamente para resolver a questão.

foi colocada em votação

001122//22001199  - supressiva, aditiva e modificativa ao Projeto de L

que dispõe sobre os Benefícios Eventuais no Â

Sistema Único de Assistência Social de Alta Floresta 

dá outras providências

Vereadora Elisa Gomes Machado.

pelos vereadores: Elisa Gomes Machado

importante, afirmou que devido ao fato d

Assistência Social, foi de fundamental importância escutá

profissionais da área da Assistência S

melhor para o atendimento da população. Relatou que a emenda foi sug

partir do debate da Ata do conselho e profissionais 

está pautada no aprimoramento na redação legislativa e também dos 

atendimentos por profissionais da área e não por técnico

técnicos de vários níveis
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1.991/2019, que altera dispositivos da lei municipal nº 931

providências, de autoria das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, 

Acompanhamento da Execução Orçamentária, e Comissão de 

Educação, Cultura e Esportes.  A qual, aberta às discussões

Mequiel Zacarias Ferreira, que disse que se trata da Lei 931/1999 

que regula a educação no município. Lembrou que houve vária

são sobre o cargo de técnico operacional criando alguns 

ue não estavam previstos pelas Legislações pertinentes. Falou que fo

 relativos ao transporte, vigilância e segurança que não 

s. Comentou que também resolve o problema do excesso 

efetivos nos cargos dos cursos de Ciências Biológicas, P

etras, disse que o Executivo tem o número de servidores acima das vagas 

disponíveis, então condicionando, haverá a possibilidade dos que fizera

nova graduação possam ser enquadrados dentro do município, por isso a emenda 

serve especificamente para resolver a questão. Encerrada a discussão a matéria 

foi colocada em votação a qual foi aprovada por unanimidade. 

iva, aditiva e modificativa ao Projeto de L

que dispõe sobre os Benefícios Eventuais no Âmbito da Política Municipal do 

Sistema Único de Assistência Social de Alta Floresta - SUAS

ovidências, de autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira e 

Vereadora Elisa Gomes Machado. A qual, aberta às discussões foi discut

Elisa Gomes Machado, que afirmou que o projeto é bastante 

importante, afirmou que devido ao fato do município possui

foi de fundamental importância escutá-lo e ter opini

profissionais da área da Assistência Social para que o projeto fique cada vez 

melhor para o atendimento da população. Relatou que a emenda foi sug

partir do debate da Ata do conselho e profissionais da área. Disse que a emenda 

pautada no aprimoramento na redação legislativa e também dos 

atendimentos por profissionais da área e não por técnicos, pois sabe que há 

de vários níveis, então não estava especificado quais seriam
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1.991/2019, que altera dispositivos da lei municipal nº 931/1999, e dá outras 

das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, 

Orçamentária, e Comissão de 

ões foi discutida pelo 

isse que se trata da Lei 931/1999 

rias discussões, e as 

são sobre o cargo de técnico operacional criando alguns 

ações pertinentes. Falou que foram 

ao transporte, vigilância e segurança que não 

s. Comentou que também resolve o problema do excesso de 

Biológicas, Pedagogia e 

servidores acima das vagas 

a possibilidade dos que fizeram uma 

enquadrados dentro do município, por isso a emenda 

Encerrada a discussão a matéria 

a qual foi aprovada por unanimidade. 3) EEmmeennddaa  nnºº  

iva, aditiva e modificativa ao Projeto de Lei nº 2.007/2019, 

bito da Política Municipal do 

SUAS/Alta Floresta – e 

do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira e 

A qual, aberta às discussões foi discutida 

o projeto é bastante 

município possuir o Conselho de 

lo e ter opinião de 

ocial para que o projeto fique cada vez 

melhor para o atendimento da população. Relatou que a emenda foi sugerida a 

da área. Disse que a emenda 

pautada no aprimoramento na redação legislativa e também dos 

, pois sabe que há 

estava especificado quais seriam esses 
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técnicos que realizariam

aperfeiçoamento, pois o projeto de

não se nascer gêmeos ou mais

que os benefícios eventuais

estar garantido em Lei caso venha necessitar do benefício

funeral disse que a prefeitura faz boa parte do que está previsto na medida 

possível, mas com a emenda 

translado dentro do estado

aprovação desse projet

considerando que eles já votaram ano passado

Social (SUAS) e agora votar os benefícios e

oferecer ao município 

vereadores recebem constan

exemplo da questão de passagens e uma sé

população (auxílio funeral, auxílio maternidade, etc.)

propostas citadas na Emenda estavam inseridas no Projeto de Lei protocolado 

nesta Casa de Leis em 2018 e que o 

alterações, que foram reinseridas através das emendas

Jurídico desta Casa de Leis é fa

entender que é de competê

qualquer forma é uma questão de aná

pontos precisam estar considerados

a melhoria do texto, bem como, 

previstas nestas questões dos benefícios eventuais

que disse que a emenda é boa, poré

Zacarias Ferreira, que 

jurídico não é contrário

contrapôs a fala do vereador esclarecendo pontos destacados no parecer

Encerrada a discussão a matéria foi colocada e

com os votos contrários dos vereadores 
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m os atendimentos. Sobre o auxílio natalidade 

aperfeiçoamento, pois o projeto de lei prevê quando nasce apenas um bebê

não se nascer gêmeos ou mais e a emenda sugerida vem fazer a correção.

benefícios eventuais já ocorrem por parte do executivo, mas é preciso 

em Lei caso venha necessitar do benefício

a prefeitura faz boa parte do que está previsto na medida 

possível, mas com a emenda assegurará, por exemplo, 

translado dentro do estado; Mequiel Zacarias Ferreira, que

provação desse projeto é de fundamental importância para o

considerando que eles já votaram ano passado, o Sistema Único de Assistência 

e agora votar os benefícios eventuais é muito importante por 

ao município possibilidade de resolver uma série de demandas

vereadores recebem constantemente de solicitações assistenciais

estão de passagens e uma série de outra

(auxílio funeral, auxílio maternidade, etc.). Disse que algumas da

propostas citadas na Emenda estavam inseridas no Projeto de Lei protocolado 

nesta Casa de Leis em 2018 e que o mesmo foi retirado

, que foram reinseridas através das emendas. Expôs que o Parecer 

Jurídico desta Casa de Leis é favorável com ressalvas nos Artigos 1°, 5° e 6° por 

entender que é de competência do Executivo Municipal. Mencionou que, de 

qualquer forma é uma questão de análise de mérito e de compreender que esse

ntos precisam estar considerados dentro projeto de Lei. Afirmou que garant

a melhoria do texto, bem como, previram algumas coisas que não estavam 

previstas nestas questões dos benefícios eventuais; Emerson Sais Machado

isse que a emenda é boa, porém gera custo e assim ilegalidade

que afirmou que a emenda não é ilegal e que o parecer 

contrário, mas sim tem ressalvas nos Artigos 1°, 5° e 6°

contrapôs a fala do vereador esclarecendo pontos destacados no parecer

Encerrada a discussão a matéria foi colocada em votação a qual foi

com os votos contrários dos vereadores Luiz Carlos de Queiroz, 
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lio natalidade houve um 

lei prevê quando nasce apenas um bebê, mas 

vem fazer a correção. Falou 

já ocorrem por parte do executivo, mas é preciso 

em Lei caso venha necessitar do benefício. Sobre o auxílio 

a prefeitura faz boa parte do que está previsto na medida do 

 a necessidade de 

, que manifestou que a 

de fundamental importância para o município, 

, o Sistema Único de Assistência 

ventuais é muito importante por 

rie de demandas que os 

temente de solicitações assistenciais, e citou o 

rie de outras necessidades da 

. Disse que algumas das 

propostas citadas na Emenda estavam inseridas no Projeto de Lei protocolado 

foi retirado, e feitas algumas 

. Expôs que o Parecer 

vorável com ressalvas nos Artigos 1°, 5° e 6° por 

ncia do Executivo Municipal. Mencionou que, de 

mérito e de compreender que esses 

Afirmou que garantiu 

algumas coisas que não estavam 

Emerson Sais Machado, 

ilegalidade; e Mequiel 

ue a emenda não é ilegal e que o parecer 

, mas sim tem ressalvas nos Artigos 1°, 5° e 6° e 

contrapôs a fala do vereador esclarecendo pontos destacados no parecer. 

m votação a qual foi rejeitada 

Luiz Carlos de Queiroz, Reinaldo de 
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Souza (Lau), Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Oslen Dias dos Santos (Tuti)

Valdecir José dos Santos (Mendonça)

Machado, Charles Miranda

Demilson Nunes Siqueira

“Altera Dispositivos da 

de autoria do Executivo Municipal. O qual, não havendo discussão, foi aprovado 

por unanimidade. 5) PPrr

os Benefícios Eventuais no Âmbito da Política Municipal do Sistema Único de 

Assistência Social de Alta F

providências”, de autoria

foi discutido pelos vereador

este é o “projeto pai das emendas

tranquilo de que fez seu trabalho e 

sua importância e que infeli

de serviços para população. Afirmou q

“cai por terra” se analisar alguns vetos que os vereadores derruba

essência do serviço pú

seu voto favorável, por saber a importância do projeto

que disse que é lamentável a não

projeto porque reconhece

projeto ainda há dúvidas

Explicou que todas as alterações proposta

Jurídico do Executivo, tanto que o Jurídico desta Casa de Leis não de

inconstitucionalidade d

Presidente pediu que a vereadora se atentasse

em discussão. Afirmou que o projeto terá se

lamentando a “derrubada

claro que os vereadores querem o município banque tudo, mas sabe que não 

pode, pois a emenda está

Executivo não poderia fazer um projeto retirando o salário do vereador, mas não 
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Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Oslen Dias dos Santos (Tuti)

Valdecir José dos Santos (Mendonça), Marcos Roberto Menin

Charles Miranda Medeiros, José Aparecido dos Santos (Cidão)

Nunes Siqueira. 4)  PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  CCoommpplleemmeenn

ltera Dispositivos da Lei Municipal nº 931/1999, e dá outras providências”

Executivo Municipal. O qual, não havendo discussão, foi aprovado 

rroojjeettoo  ddee  LLeeii  CCoommpplleemmeennttaarr  NNºº  22000077//22

os Benefícios Eventuais no Âmbito da Política Municipal do Sistema Único de 

Assistência Social de Alta Floresta - SUAS/Alta Floresta 

, de autoria do Executivo Municipal.  O qual, aberta às discussões 

vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira

rojeto pai das emendas”, apesar da Emenda não ser aprovada está 

tranquilo de que fez seu trabalho e está votando o projeto por conta de saber da 

sua importância e que infelizmente a falta da emenda não irá garantir uma sé

de serviços para população. Afirmou que esta justificativa relativa à

se analisar alguns vetos que os vereadores derruba

blico que agora infelizmente ficará a desejar. Expressou 

seu voto favorável, por saber a importância do projeto; Elisa Gomes Mach

isse que é lamentável a não aprovação da emenda, mas votará favorável a

projeto porque reconhece a importância. Ressaltou que para ela, que leu o 

vidas a serem sanadas, imagine para quem nem leu o projeto. 

Explicou que todas as alterações propostas por ela passaram pela

Jurídico do Executivo, tanto que o Jurídico desta Casa de Leis não de

inconstitucionalidade da propositura proposta. Neste Interm

ediu que a vereadora se atentasse em debater a matéria que esta

em discussão. Afirmou que o projeto terá seu voto favorável, mas continuará

derrubada” da emenda; Emerson Sais Machado

claro que os vereadores querem o município banque tudo, mas sabe que não 

está gerando despesa para o município deu exemplo que o 

Executivo não poderia fazer um projeto retirando o salário do vereador, mas não 
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Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Oslen Dias dos Santos (Tuti), 

Marcos Roberto Menin, Emerson Sais 

José Aparecido dos Santos (Cidão) e 

nnttaarr  NNºº  11..999911//22001199 

unicipal nº 931/1999, e dá outras providências”, 

Executivo Municipal. O qual, não havendo discussão, foi aprovado 

22001199  “Dispõe sobre 

os Benefícios Eventuais no Âmbito da Política Municipal do Sistema Único de 

esta – e dá outras 

O qual, aberta às discussões 

Mequiel Zacarias Ferreira, que afirmou que 

, apesar da Emenda não ser aprovada está 

votando o projeto por conta de saber da 

zmente a falta da emenda não irá garantir uma série 

tiva relativa à juridicidade 

se analisar alguns vetos que os vereadores derrubaram com a 

a desejar. Expressou 

Elisa Gomes Machado, 

aprovação da emenda, mas votará favorável ao 

para ela, que leu o 

para quem nem leu o projeto. 

passaram pela análise do 

Jurídico do Executivo, tanto que o Jurídico desta Casa de Leis não deu a 

Neste Intermédio o Senhor 

em debater a matéria que estava 

u voto favorável, mas continuará 

Emerson Sais Machado, que disse ser 

claro que os vereadores querem o município banque tudo, mas sabe que não 

gerando despesa para o município deu exemplo que o 

Executivo não poderia fazer um projeto retirando o salário do vereador, mas não 
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pode agora fazer emenda “p

circunstâncias. Afirmou que a emenda é maravilhosa, m

propor; Mequiel Zacarias Ferreira

seja chamado de “politiqueiro” porque ele estuda para realizar seu trabalho.

Salientou ainda que faz estudo técnicos e aprofundados para fazer suas emendas 

e que não pode fazer nada se outros vereadores não leem os projetos e não 

estudam. Disse que a previsão do proposto está na

leu o projeto sabe o que está escrito e a previsão todas estão dentro da 

Legislação Federal preconiza

o projeto para debatê-lo

que o projeto já havia entrado

Pontuou ainda, que tinha

estava votando. Comentou que anteriormente em aná

Municipal de Assistência S

mesmo para correção; 

que todos os vereadores tinham

município já pratica, mas não pode abusar do 

o translado do corpo e fornece o

foi colocada em votação a qual foi aprovada por unanimidade

004400,,  004422,,  004433  ee  004444//2200

as quais foram discutidas pelos respectivos autores, 

vereadores Charles Miranda Medeiros

Menin, Charles Miranda Medeiros

qual, acrescentou razões a

reconhecendo e parabenizando o trabalho desenvolvido pelos seus 

homenageados que, nessa ocasião,

Moção nº 043/2019, de

falecimento do Sr. Izaias Zonta,

externaram palavras de conforto aos familiares presentes.

discussões, as moções supracitadas
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pode agora fazer emenda “politiqueira” ai fica fácil sabendo destas 

circunstâncias. Afirmou que a emenda é maravilhosa, mas não cabe a o vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira, que afirmou não admitir

seja chamado de “politiqueiro” porque ele estuda para realizar seu trabalho.

Salientou ainda que faz estudo técnicos e aprofundados para fazer suas emendas 

e que não pode fazer nada se outros vereadores não leem os projetos e não 

sse que a previsão do proposto está na Legislação Federal e quem 

leu o projeto sabe o que está escrito e a previsão todas estão dentro da 

Legislação Federal preconiza, mas não pode fazer nada se alguns 

lo; Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida)

que o projeto já havia entrado na Casa de Leis, e foi amplamente debatido. 

tinha feito a leitura da propositura, e estava

omentou que anteriormente em análise junto ao 

Municipal de Assistência Social, foi solicitado a ela que fizesse a 

 e Valdecir José dos Santos (Mendonça)

que todos os vereadores tinham ciência do projeto. Manifestou

atica, mas não pode abusar do benefício, pois o município já faz 

e fornece o caixão. Encerrada a discussão

foi colocada em votação a qual foi aprovada por unanimidade

001199,,  de que trata dos assuntos e autorias que especificam, 

as quais foram discutidas pelos respectivos autores, na seguinte ordem

Miranda Medeiros, Emerson Sais Machado

Miranda Medeiros e Luiz Carlos de Queiroz, de modo que, cada 

qual, acrescentou razões a(s) sua(s) respectiva(s) propositura

reconhecendo e parabenizando o trabalho desenvolvido pelos seus 

, nessa ocasião, prestigiavam a presente sessão

019, de que trata de votos de pesar a família Zonta, pelo 

falecimento do Sr. Izaias Zonta, cujos autores acrescentaram votos de pesar

palavras de conforto aos familiares presentes.

ões supracitadas foram submetidas à deliberação
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olitiqueira” ai fica fácil sabendo destas 

as não cabe a o vereador 

não admitir que seu trabalho 

seja chamado de “politiqueiro” porque ele estuda para realizar seu trabalho. 

Salientou ainda que faz estudo técnicos e aprofundados para fazer suas emendas 

e que não pode fazer nada se outros vereadores não leem os projetos e não 

Legislação Federal e quem 

leu o projeto sabe o que está escrito e a previsão todas estão dentro da 

alguns que não estuda 

Scatambuli Sicuto (Cida), que afirmou 

foi amplamente debatido. 

e estava ciente do que 

lise junto ao Conselho 

ocial, foi solicitado a ela que fizesse a retirada do 

Valdecir José dos Santos (Mendonça), que afirmou 

ciência do projeto. Manifestou que estas ações o 

, pois o município já faz 

Encerrada a discussão da propositura, 

foi colocada em votação a qual foi aprovada por unanimidade. 6)  MMooççõõeess  nnººss  

de que trata dos assuntos e autorias que especificam, 

na seguinte ordem: 

Sais Machado, Marcos Roberto 

, de modo que, cada 

propositura(s), enaltecendo, 

reconhecendo e parabenizando o trabalho desenvolvido pelos seus 

prestigiavam a presente sessão, ressalvada a 

que trata de votos de pesar a família Zonta, pelo 

autores acrescentaram votos de pesar e 

palavras de conforto aos familiares presentes. Encerrada as 

foram submetidas à deliberação, sendo 
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aprovadas por unanimidade.

comunicou aos senhores 

deliberada conforme disposição regimental. Nada mais havendo a tratar,

agradecendo a proteção

Presidente declarou encerrada a presente Sessão, e eu, 

Nascimento, Agente Legislativo Parlamentar

após lida e achada conforme vai por mim 

assinada pelos membros da Mesa Diretora e demais 
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aprovadas por unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia, o 

senhores Vereadores que a Ata desta Sessão 

deliberada conforme disposição regimental. Nada mais havendo a tratar,

agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, às 11h

declarou encerrada a presente Sessão, e eu, Carlos Henrique de Lima 

Agente Legislativo Parlamentar, lavrei e digitei a presente ata, que 

a e achada conforme vai por mim subscrita, deliberada, autografada e 

assinada pelos membros da Mesa Diretora e demais Vereador

fl. 15 de 15 
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 Senhor Presidente 

que a Ata desta Sessão seria redigida e 

deliberada conforme disposição regimental. Nada mais havendo a tratar, 

11h50min. O Senhor 

Carlos Henrique de Lima 

lavrei e digitei a presente ata, que 

subscrita, deliberada, autografada e 

Vereadores. 


