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 20 º SESSÃO ORDINARIA DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017  

      Aos (27) vinte e sete dias do mês de setembro de (2017) dois mil e dezessete, na 
rua primavera, Quadra 17, lotes 23 e 24, às 19h20min, reuniram-se ordinariamente a 
Câmara Municipal de Santo Antonio do Leste /MT os seguintes vereadores: Alcidenes 
José da Silva, Edvaldo Souza Luz, Edemil Pereira Saldanha, Euclides Cecatto, Giovani 
Biff, Odailton Pereira dos Santos, Leonardo Sousa Wa Rovedene e Sebastião Vanderlei 
de Sousa, e na Presidência do Vereador Sr. Edvaldo Souza Luz após verificar o quorum 
declara sobre a proteção de Deus aberta a sessão ordinária do dia 27 de outubro de 
2017.  Em seguida o senhor presidente convida o vereador Edemil para fazer a leitura 
da bíblia sagrada. Em seguida na ausência do 1º secretario o 2º secretario faz a leitura 
da indicação nº. 009/2017 de autoria do vereador Giovani Biff.  Dando seqüência com 
o tema livre, com a palavra o vereador Leonardo Souza Wa Rovedene (PV) após 
cumprimentar todos pede permissão ao presidente para fazer uma indicação para o 
deputado Sávio de Moraes Pede para abrir uma Patrulha agrícola Para a comunidade 
indígena do município, está fazendo a indicação de forma oral e depois a encaminhar de 
forma escrita Para ser anexada no pedido dessa Patrulha, na oportunidade ainda que 
vendo a Lei Orgânica do Município e o regimento interno observou que as três peças 
orçamentárias,  a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual e a outra tem um 
prazo para ser encaminhado a esta casa, Pede para que corrijam se ele estiver errado mas 
na lei orgânica está no dia 30 de julho, 30 de agosto e 30 de setembro, é o prazo limite 
Pelo que entendeu a câmara não pode entrar de recesso sem votar esse plano, o ano está 
findando e ainda não teve acesso a esse material, se tiver aqui ou não foi encaminhado, 
Eles tem que se preparar para fazer alguma sugestão para o Executivo aquilo que eles 
entender que está na autonomia deles e na competência deles vai ser liberado nesta 
forma perde para quem caminha esse pedido Se estiver correto, se estiver errado Pede 
que alguém o corrija mas se estiver correto Pede para mim também encaminhar esse 
pedido ao executivo Para que tem a pressa de encaminhar essas peça orçamentária para 
eles poder analisar e voltar antes de entrar no período de recesso Logo agradeceu. Dando 
seqüência com a palavra o vereador Alcidenes José da Silva (DEM) após cumprimentar 
todos diz ao presidente que não poderia deixar de ir à tribuna para deixar registrado 
do Ofício que eles Vereadores receberam do deputado Guilherme Maluf no qual em 
Janeiro onde ele e o vereador Euclides Cecatto e o vereador ou Odailton Estiveram na 
Assembléia protocolando uns ofícios para o deputado Dilmar Dal Bosco, Zeca Viana 
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 Deputado Nininho e Guilherme Maluf, Nesse Ofício pediu a estadualização da Estrada 
Que liga Santo Antônio do Leste a Campinápolis, Ofício este que este que tiveram a 
resposta do deputado Dilmar Dal Bosco, Agora também teve a resposta do Ofício 
encaminhado ao Deputado Guilherme Maluf Ofício esses senhores que o deputado os 
informa O projeto de indicação que ele encaminhou a SINFRA Com a permissão vai 
fazer a leitura da indicação encaminhada à secretaria do Legislativo. Estado de Mato 
Grosso Assembléia Legislativa Secretaria de serviços legislativos 10/05/2017 
Indicação nº 816/ 2017, protocolo nº. 1807/2017. Autor Deputado Guilherme Maluf, 
indica ao Excelentíssimo Senhor secretário de estado de infra-instrutora, com cópia ao 
Excelentíssimo Senhor secretário chefe da casa civil, a necessidade de viabilizar a 
estadualização da Rodovia Municipal que liga o Município de Santo Antônio do Leste 
ao município de Campinápolis Mato Grosso, Com fundamento no artigo 160, II do 
regimento interno deste Parlamento estadual, após a manifestação favorável do 
soberano plenário, solicito o envio deste expediente legislativo as autoridades 
supramencionados, surgindo do pleito formulado pelos vereadores, senhores Edvaldo 
Souza luz, Euclides Cecatto, Alcides José da Silva, Giovanni Biff, Odailton Pereira dos 
Santos, a necessidade viabilizar a estadualização da Rodovia Municipal que liga o 
Município de Santo Antônio do Leste ao município de Campinápolis Mato Grosso. 
 justificativa esta propositura se dá em decorrência do pleito formulado pelos 
vereadores Edvaldo Souza luz, Euclides Ceccato,  Alcidenes  José da  Silva, Giovani Biff, 
Odailton  Pereira dos Santos,  que apresentaram a necessidade viabilizar a 
estadualização da Rodovia Municipal que liga o Município,  de Santo Antônio do Leste 
Ao município de Campinápolis Mato Grosso, considerando a necessidade de garantir o 
deslocamento e o acesso intermunicipal de forma segura aos munícipes e visitantes, 
buscando atender a solicitação e o apelo dos Produtores Rurais garantindo assim um 
deslocamento de produtos e animais, buscando o desenvolvimento ao municipio. 
Devido a demanda existente, é de tamanha importância a necessidade de viabilizar a 
estadualização da Rodovia Municipal que liga o Município de Santo Antônio do Leste 
ao município de Campinápolis, assim aos demais municípios Como Água Boa, Nova 
Xavantina, Ribeirão Cascalheira dentre outros da região, incluindo a este trajeto da 
malha Viária do Estado, a reivindicação se faz necessária de forma urgente, vista as 
necessidades apresentadas e a melhoria que esta ação terá para o município e demais 
sedes municipais vizinhas, no qual poderão utilizar esta malha Viária para acessar as 
rodovias pavimentadas MT 336, MT130, MT 251. BR 364, BR 156,  
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 dentre outras.  trajeto entre os municípios Santo Antônio do Leste e Campinápolis é 
percorrido em 105 KM  segundo a distância atual.  Em face do exposto e para que o 
objetivo pretendido possa ser alcançado,  na forma que disposta,  cumpre-me levar a 
presente matérial Legislativa ao conhecimento e a elevada apreciação de meus distintos 
pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio 
para sua regimental acolhida e merecida aprovação.  Plenário  das deliberações  deputado 
 Renê Barbour  em 9 de maio de 2017  Guilherme Maluf deputado estadual Essa indicação 

foi feita pelo deputado Agora tem a resposta da SINFRA Essa indicação foi feita pelo deputado 
Agora tem a resposta da SINFRA Ofício nº.1497/2017/GS/SINFRA protocolo nº. 
266233/2017 A sua excelência o senhor Eduardo Botelho presidente da Assembléia 
Legislativa Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, referência:  indicação nº. 
816/ 2017 autoria Deputado Estadual Guilherme Maluf, excelentíssimo senhor presidente 
referendamos o recebimento do Ofício nº. 2600/2017/GD/SSL, que Versa sobre a 
necessidade de viabilizar a estadualização da Rodovia Municipal que liga o Município de 
Santo Antônio do Leste ao município de Campinápolis Mato Grosso. a secretaria do 
   Estado de infra estrutura e logística tem a missão de garantir um sistema de transporte 
seguro,   confiável, Integrado e afetivo, contribuindo para melhoria da qualidade de vida e 
o desenvolvimento sustentável do Estado de Mato Grosso. Encaminhamos o processo 
supracitado com os documentos necessários para a estadualização,  lei municipal 
autorizando a prefeitura a transferir o trecho do Estado;  liberação  por parte da 
  prefeitura da respectiva faixa de domínio ao longo de todo o trecho; justificativa sucinta  
do requerimento; Formulário de cadastro da rodovia preenchido Disponível no endereço 
eletrônico www. sinfra.mt.gov.br;  arquivo digital do trecho a ser estadualizado nos 
formatos SHAPEFILE, KMZ,KML,DWG GEORREFERENCIADO E PDF; Meu formulário de 
cadastro da rodovia editável sem mais para o momento, no para  dirimir possíveis dúvidas. 
 Atenciosa Marcelo Duarte Monteiro secretário de estado e infra-instrutora e Logística 
SINFRA Mais uma vez parabeniza o  Deputado Guilherme Maluf Por ter atendido já 
tiveram a resposta do deputado Dilmar Dal Bosco Agora também do Guilherme Maluf 
Parabeniza por ter atendido E por ter dado atenção para a demanda deles do Município e 
de Campinapolis É de suma importância a estadualização   é de suma importância, esse 
trecho que hoje é municipal passará a ser estadualizado que já é o primeiro passo para 
buscar uma emenda de asfalto da 336 para dar continuidade 
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       Até em Xavantina,  Acredita que hoje eles tem que se reunir Aproveitar bem o 
empenho dos Deputados empenha em cima de documentos que cabe muito  o 
Executivo Para liberar o trecho abrindo mão e passando para o estado, Tem que 
passar por essa casa de leis, Tem que formular toda essa documentação Para 
encaminhar para  SINFRA. Aonde começa tudo. O vereador Leonardo perde a partir diz 
Que recentemente esteve em Campinápolis conversando com Vereador Serjão Naquele 
mesmo momento ele ligou para o prefeito Gilvan que estava em Cuiabá e o Gilvan falou 
que essa estrada é estadual Só que não aparecem sistema nenhum. O vereador 
Alcidenes disse que não é que é municipal. O  vereador Leonardo confirma que não é , 
como levantou essa questão da estadualização e não aparecia no mapa foi atrás de seu 
partido para correr atrás esse mesmo processo já foi encaminhado por outro Deputado 
Tem que acessar o pessoal de Campinápolis para cobrar esse material, não sabe se já foi 
encaminhado Por que o procedimento parte aqui do município, daí o pessoal da SINFRA, 
regulariza Só para tirar a dúvida e melhorar o debate, a respeito. O Vereador Alcidenes  
retoma e diz que está com toda documentação que eles precisam, agora cabe  a eles e ao 
município de Campinápolis correr atrás dessa situação e dar o primeiro passo e acredita 
que isso não seja da noite para o dia Para finalizar a demanda, mas é assim que começa E 
tem que aproveitar o empenho dos deputados que se Deus ajudar e assim que vão realizar 
esse sonho de estadualizar essa estrada e dar continuidade nesse asfalto que  liga 
Campinápolis a Xavantina Logo agradeceu. Dando seqüência com a palavra por Vereador 
Edvaldo Souza luz (PP)  após Cumprimentar todos diz ao  presidente que quer esclarecer 
uma fala que mencionou Na sessão antepassado, quando citou de uma Emenda 
parlamentar que o deputado Ezequiel tinha concedida Para o município no valor de 
duzentos mil, Especificando qual era a finalidade desse recurso Foi cobrado por alguém 
que esse recurso ainda não tinha sido concluído, Porém cento e setenta mil  só, Realmente 
tinha sido concluído somente cento e setenta mil,  Mas de imediato caiu os outros 30 mil e 
gostaria que vossas excelências Pudessem averiguar isso para ajudar no sentido de 
realmente dizer a população que esse recurso veio,  foi Cobrado por uma cidadã que falou 
que ele tinha mencionado  duzentos mil e só veio cento e setenta mil, Esse valor de 
duzentos mil já foi concluído pode dizer hoje com Toda certeza, Pede os colegas para 
Averiguar o recurso foi direcionado a secretaria de saúde no valor de duzentos mil, Mais 
uma vez agradece ao Deputado Ezequiel. O vereador Edemil perde a parte diz que esteve 
conversando com o deputado Ezequiel e realmente ele mencionou sobre essa emenda e 
perguntou se tinha tirado extrato para ver se já tinha caído na conta, foi onde citou o  
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nome de vossa excelência que está acompanhando mais de perto, essa emenda Ele falou que 

tem que verificar para ver se realmente está no extrato. O vereador Edvaldo retoma e diz que 
averiguou Juntamente com a secretária e realmente os valores já foram concluídos, então 
pode com toda convicção reforçar seu agradecimento ao deputado federal Ezequiel que 
prometeu essa emenda na sua campanha passada Para o município, na qual Ele apoiou Diante 
dessa promessa ele pode cumprir, Também disse que estava analisando do ofício que os 
deputados têm respondido E as autoridades maiores têm demonstrado grande empenho a 
estadualização dessa estrada há 251,Pede  apoio dos colegas no momento que tem  percebido 
que os colegas também Tem se empenhado muito nisso derrepente os colegas se deslocam 
até Cuiabá e ele não fica sabendo, Seu os colegas tiverem oportunidade podem tentar às 
vezes estão sonhando muito, Eles têm protocolo de uns documentos inclusive indicação do 
deputado Ezequiel E também uma ata Assinada por todos os pecuaristas do município, na 
época colheu assinatura deles e protocolou lá Isso, Começou ainda com o deputado substituto 
Luisinho Magalhães Até então quando ele começou a Tentar conseguir a estadualização 
Também  Dessa Estrada Vicinal que liga Santo Antônio a Paranatinga Aqui por dentro Nesse 
momento quando deu início a essa indicação essas datas quando colheu assinatura E 
 protocolou pedido a estadualização tinha certeza que a 251 já tinha sido estadualizada na 
época, então pediu a continuidade da 251 que encerrava aqui em Santo Antônio, Para que ela 
fosse até a 130 Tendo em vista que aqui tem a estrada Vicinal que liga Santo Antônio a 
Paranatinga que tem um grande tráfego de calcário dos produtores, a uma extrema 
necessidade e uma vez estadualizada o estado vai estar colaborando com a manutenção 
Dessas estrada, de repente nesta oportunidade crê que estadualizado será a 251 Pelo menos é 
o que imagina, Caso seja 251 que ela possa dar continuidade até a 130, Claro que é que tem 
essa estrada que é apenas uma Estrada Vicinal, É onde liga Santo Antônio a Paranatinga 
Passando pelo Município de Primavera porque quando cruzam a ponte do 15 onde hoje 
lamentavelmente não está tendo como trafega.  O vereador Giovanni pede a parte e fala que 
com relação a ponte do 15 fizeram um pedido ao governo do estado a questão de inserir ela 
no pro estrada pra poder receber recurso do estado pra fazer uma ponte de concreto, e 
tiveram a resposta do estado que a rodovia não é MT e portanto o estado não pode investir, 
então hoje a questão da ponte do 15 ela esta inteiramente  a mercê de receber recurso do 
estado  por essa falta da estadualização. O vereador Edvaldo retoma e  olha como acabei de 
mencionar uma vez que é uma Estrada Vicinal O Estado está impossibilitado de entrar com 
uma parceria Até mesmo impede de ser contemplado Com uma ponte de concreto Então  
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realmente tem que sonhar e lutar para que derrepente consigam  Essa estadualização 

também Até a 130. O vereador Leonardo pede a parte e diz no início daquela conversa 
quando foi levantado essa questão Ficou deles montar uma comissão Acha que é o caso 
porque a demanda da MT qualquer uma delas é importante para o município Acho que a 
melhor forma seria montar uma comissão Para tratar desse assunto Porque esse processo 
pelo que tudo indica está faltando Iniciativa dele Porque o que depender do pessoal lá de cima 
ele já Se mostraram disposto É só eles correr atrás da papelada que precisar e acionar os 
municípios No caso aqui tem que adicionar Paranatinga. O Vereador Edvaldo diz que no caso 
Primavera Aqui é divisa com primavera Porque Primavera tem um pico o rio 15 é município de 
Primavera. O Vereador Leonardo Diz que aí eles  acionavam os responsáveis e corriam atrás 
disso aí Está dando uma idéia. O Vereador Edvaldo retoma e diz que Com certeza 
Campinápolis tem grande interesse Lamentavelmente primavera com certeza ela não vai 
Facilitar nada Nem fazer parceria nenhuma tendo em vista que ali É uma área do município 
Mas eles não têm ali movimento nenhum Não Tem tráfego nenhum ali,  mas Tem sim que 
correr atrás e é muito válido quando vossa excelência citou a questão da comissão Para que 
possam pensar nisso e dar continuidade a essa luta E pedir a Deus que conceda essa 
oportunidade Deus conceda essa oportunidade. É de suma importância para eles de Santo 
Antônio Tendo em vista que eles têm um grande tráfego. O vereador Euclides pede a parte e 
diz Poderia Oficializar isso e ver no Face o que veio e encaminhar para a prefeitura para eles 
tomar providencia  Os documentos que precisa para encaminhar para Cuiabá Vereador 
Edvaldo reclama e diz que é uma ótima idéia Pede permissão dos colegas para fazer na 
secretaria e encaminhar Para o Executivo Logo agradeceu.  Terminado o tema livre o 1º 
secretario faz a chamada dos vereadores constatada a presença de 08 ( oito) vereadores 
presente e 01(um) ausente. Conforme o artigo 158 do regimento interno o senhor 
presidente consulta o plenário sobre a dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do 
dia 16 de outubro de 2017, aprovada a dispensa da leitura da ata a mesma é colocada em 
discussão ao plenário e aprovada por unanimidade.  Dando seqüência o 1º secretario faz a 
leitura do projeto de lei nº. 043/2017 de 31 de agosto de 2017 dispõe sobre autorização 
ao executivo municipal para abrir credito adicionais suplementares até o limite de R$ 
3.532.629,50( três milhões quinhentos e trinta e dois mil seiscentos e vinte e nove reais e 
cinqüenta centavos, o projeto está retido na comissão de economia e finança o presidente 
da comissão vereador Edemil é solicitado para dar o parecer verbal, o vereador Edemil diz 
que esse projeto ele trata de um pedido de autorização para efetuar abertura de credito  
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adicional suplementar no valor de R$ 3.532.629,50( três milhões quinhentos e trinta e 

dois mil seiscentos e vinte e nove reais e cinqüenta centavos e no entanto esse projeto 
quando foi protocolado nessa casa ele veio faltando alguns anexos, porem na mensagem o 
senhor prefeito cita num trecho que coloca sempre a disposição de vossas excelências por 
meio de nossos técnicos contábeis e financeiro para esclarecimentos adicionais caso 
necessário. Diz ao presidente que gostaria de dar seu parecer numa condição, foi feito um 
requerimento junto ao poder executivo e não foi respondido, ocorre que na ocasião ele se 
comprometeu de encaminhar esse reuquerimento a essa casa de leis e não foi 
encaminhado seu parecer vai ser favorável tendo em vista que ainda aguarda resposta 
desse requerimento até a votação do projeto, após o parecer favorável da comissão, 
continua com o parecer das demais comissões, o vice presidente da comissão de educação 
e cultura saúde e assistência social vereador Odailton diz que como o nobre colega falou 
que está faltando peça ai, pede visto do projeto. O visto é concedido. Dando seqüência o 
primeiro secretario faz a leitura do projeto de 048/2017 de 04 de setembro de 2017,  
altera dispositivos as lei complementar nº.051/2001- Código tributário municipal e 
alterações posteriores e dá outras providencias, o projeto está retido na comissão de 
economia e finanças o presidente da comissão vereador Edemil é solicitado para dar seu 
parecer verbal,  o parecer da comissão é favorável, continua com o parecer das demais 
comissões.  O presidente da comissão de agricultura e meio  ambiente vereador Leonardo 
diz  que como o projeto não está em regime de urgência pede visto do projeto o visto é 
concedido. Não havendo nada mais a se tratar o senhor presidente convoca todos os 
vereadores para a sessão ordinária do dia 10 de novembro de 2017, sobre a proteção de 
Deus e em nome da lei declara encerrada a presente sessão e determina que seja lavrada a 
ata.  
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