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Ata da décima terceira Sessão Ordinária, da segunda Sessão Legislativa, da nona 

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos quinze dias do mês de maio 

do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e vinte e três minutos, sob a 

Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, bem 

como, a presença dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto, Charles 

Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado, José 

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

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

Carlos Pires Pereira (Dida Pires) e Valdecir José dos Santos (Mendonça). De 

princípio o Senhor Presidente cumprimentou a todos e solicitou do Senhor Secretário 

a leitura da lista de presença, o qual assim o fez. Verificado o quórum e pedindo a 

proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão. Passando 

ao Expediente, foi colocada em discussão e votação a ata da sessão anterior, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das 

seguintes correspondências recebidas: Convite da Prefeitura Municipal de Alta 

Floresta para participar do desfile em comemoração ao aniversário de 42 anos de 

Alta Floresta; Ofício Circular LPT Nº 001/2018 encaminhando folder do Programa 

Luz Para Todos. Ofício Circular Nº 021/2018-CME/AF/FUNDEB informando que a 

Câmara do FUNDEB recebeu Ofício nº 008/2018 do Diretor de Finanças, Se 

Creomar Batista Camilo. Após o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

matérias em apresentação: Indicações nº 068 e 069/2018, de autoria do vereador 

Valdecir José dos Santos (Mendonça); Indicação nº 070/2018, de autoria do vereador 

José Elói Crestani; Indicação nº 071/2018, de autoria dos vereadores Luiz Carlos de 

Queiróz e José Aparecido dos Santos (Cidão); Indicações nº 072 e 073/2018, de 

autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicações nº 074, 075, 076, 077, 078 

e 079/2018, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; Indicações nº 080 e 

081/2018, de autoria do vereador Marcos Roberto Menin; Projeto de Lei nº 012/2018 

que em súmula “Denomina “Rua Sadi Savaris” a Rua T-3, situada na Área Central, e 

dá outras providências”, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; Projeto de 

Decreto Legislativo nº 016/2018 que em súmula “Dispõe sobre a declaração de bens 
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móveis permanentes, classificados como inservíveis pela comissão de baixa de bens 

móveis da Câmara Municipal de Alta Floresta/MT, e dá outras providências”, de 

autoria do Vereador Emerson Sais Machado. Neste momento o Senhor Presidente 

comunicou e entregou relatório dos gastos efetuados na reforma do prédio da 

câmara. Passando ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos 

Senhores Vereadores que, conforme acordado em Reunião Administrativa, o tempo 

destinado a cada um será de sete minutos, conforme ordem de inscrição. O primeiro 

a usar da Tribuna foi o vereador Mequiel Zacarias Ferreira que iniciou 

cumprimentando a todos, relembrou o caso de abuso sexual ocorrido no município e 

apresentou dados de pesquisa acerca da violência doméstica, o qual foi feito por um 

acadêmico da UNEMAT, onde citou que foram registrados 312 casos de violência 

doméstica no período de 2014 a 2017 em Alta Floresta. Afirmou que trouxe o estudo 

para mostrar que muitos dos casos ocorrem no seio familiar, onde 90% dos casos 

envolvem mulheres e cerca de 50% são casos reincidentes. Citou ainda que 70% dos 

casos registrados ocorreram na própria residência. Apontou que a maior parte dos 

casos de violência é realizada pelos próprios cônjuges, ex-cônjuges e 

amigos/familiares. Mencionou ainda que a repercussão foi muito grande, porém a 

resolutividade é muito pequena e cobrou que políticas públicas sejam implantadas no 

município com fim de sanar esses casos. Falou que esteve acompanhando o senso do 

IPREAF e apontou que chamou atenção o caso de servidores ativos serem menores 

que o número de aposentados. Disse ainda que solicitou os dados e fará um estudo 

para apresentar em sessões futuras. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Em 

sequência, a vereadora Elisa Gomes Machado iniciou cumprimentando a todos os 

presentes, pontuando que a pauta apresentada pelo vereador Mequiel é fundamental, 

afirmando que as discussões não devem ser feitas apenas quando ocorrerem casos de 

violência no município. Falou ainda que apresentou ao Governo do Estado a 

necessidade de implantação da Delegacia da Mulher no município de Alta Floresta 

porém sempre esbarra na questão de orçamentos. Discursando sobre a saúde, falou 

sobre o fechamento do Hospital Regional de Alta Floresta e disse ainda que o 

município não tem condições de atender a demanda atualmente, porém as conversas 
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e negociações estão sendo feitas. Disse que foi realizado convênio com a AMM para 

que mesma faça cobrança dos repasses atrasados para o município, pois a falta de 

cobranças faz com que o município passe por situações críticas. Sugeriu que os 

vereadores realizem visita na unidade de saúde Ana Nery, pontuando os problemas 

estruturais que lá ocorrem. Falou que continua cobrando o conserto da ponte na 

comunidade Ouro Verde junto a Secretaria de Infraestrutura. Finalizando, 

parabenizou a prefeita em exercício pela aquisição do uniforme da fanfarra 

municipal. Fez mais algumas considerações, agradeceu. O vereador Valdecir José 

dos Santos (Mendonça) iniciou cumprimentando a todos os presentes, afirmou que 

a reforma da Câmara foi feita com transparência e que a sociedade só tem a ganhar. 

Sobre saúde, afirmou que infelizmente o Governo do Estado deu golpe no 

município, pontuando que criou “artemanha” e que o governador não compreendeu 

como se governa para os municípios. Disse ainda que o ex-governador Silval 

Barbosa fez mais pelo Estado que o atual governo. Afirmou que vê uma grande 

melhora na área da saúde municipal com a gestão do novo Secretário de Saúde e 

pontuou ainda que existem pessoas afrontando o Secretário, porém vem realizando 

um trabalho maravilhoso. Fez sua considerações finais, agradeceu. Demilson Nunes 

Siqueira cumprimentou e agradeceu a presença de todos, lembrou que esteve em 

reunião com o deputado Nininho e com a prefeita Néia, e que a prefeita realizou 

diversas cobranças, dentre elas, as UTI em Alta Floresta. Falou que é da base do 

Governo, mas que mesmo assim, as cobranças devem ser feitas, pois está deixando a 

desejar. Oslen Dias Santos (Tuti) agradeceu a presença de todos, relembrou que o 

deputado Nininho esteve em Alta Floresta, citou que a lama asfáltica já esta em 

processo de licitação e que o município deve correr devido ao prazo por conta do 

período eleitoral. Frisou que o momento da política é delicado, mas que devem ter 

esperança. Mencionou a história e compromissos do deputado para com Alta 

Floresta, dentre eles um caminhão caçamba e uma Pá-carregadeira. Falou que a 

ponte da 3ª leste ficaria pronta o mais rápido possível e que de lá a equipe da 

Prefeitura se deslocaria para a comunidade Rio Verde. Finalizando, lembrou que é a 

última semana de empréstimo dos caminhões da empresa Buritis Empreendimentos 
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para o município de Alta Floresta e aproveitou a oportunidade para agradecer a 

empresa pela ajuda ao município. Fez mais algumas considerações, agradeceu. A 

vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) iniciou seu discurso 

cumprimentando a todos os presentes em plenário. Citou o nome os representantes 

do SICOOB presentes em plenário e que no momento da moção faria seu discurso. 

Disse que anotou as demandas solicitadas em tribuna pelos demais vereadores. Falou 

sobre os trabalhos da Secretaria de Infraestrutura, citando sobre pontes e bueiros que 

foram realizadas, além de cascalhamento e tapa-buracos nas ruas e avenidas. Disse 

que a licitação dos caminhões de lixo já foi finalizada, aguardando os trâmites finais 

para a aquisição. Mencionou que a delegacia da mulher foi aprovada para o 

município e só falta agora uma área para sua implantação. Usando da prerrogativa 

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

afirmando que já foi doada a área e disse ficar feliz com a informação e se possível 

quer mais informações acerca da pauta. Retornando, a vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida) parabenizou a prefeitura pela aquisição do uniforme para 

Fanfarra Municipal e aproveitou para convidar a todos para participar do desfile 

cívico alusivo ao aniversário da cidade. Falou que a operação tapa-buracos foi 

iniciada no bairro Boa Nova. Utilizando de parte a qual é prevista em regimento, o 

vereador Oslen Dias Santos (Tuti) disse que a prefeita vem recebendo pressão para 

realizar contratações e que o deputado Nininho citou o exemplo da Prefeitura de 

Peixoto de Azevedo onde foi enxugada a folha de pagamento e comprado 

maquinários. Retornando, a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) pediu 

que os colegas vereadores não façam esse tipo de pressão. Fez sua considerações 

finais, agradeceu. Prosseguindo, o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão) 

iniciou cumprimentando a todos, disse ainda que se houve pressão junto a prefeita, o 

mesmo se ausenta de tal afirmação. Utilizando de parte a qual é prevista em 

regimento, o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) disse que deve ser 

levado a público o nome de quem estaria fazendo pressão junto à prefeita interina. 

Retornando, o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão) disse que sempre cobra 

para que seja realizado manutenção nas ruas do Boa Nova e que está contente com 
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os eleitores daquela comunidade entenderem que não é o dono do bairro e 

simplesmente mora lá. Disse estar feliz que os moradores do bairro tem ligado a 

outros vereadores para realizar cobranças. Afirmou que ama política, e de forma 

irônica disse que até avião aparecerá para realizar molhagem das ruas e que esse é o 

ano de milagre, fazendo alusão ao período de eleições que ocorreram nos meses 

seguintes. Falou que em Alta Floresta nenhum político rouba e que é muito 

transparente. Finalizando, pontuou que o prédio da Câmara Municipal é o mais 

bonito de Alta Floresta. O vereador José Elói Crestani iniciou cumprimentando a 

todos e pediu um minuto de silêncio em memória ao ex-taxista “Lebrinha” e pelo 

sobrinho do vereador Mendonça que foi sepultado nesta manhã. Afirmou estar 

preocupado com o período de estiagem, e pediu que a prefeita Néia fizesse um 

planejamento para que a população não fique na poeira. Falou que o Governador 

disse que ia transformar o Estado ao assumir mandato, porém que o mesmo 

transformou a vida das pessoas em turbulência. Afirmou ainda que o Governo não 

tem compromisso com a população. Citou ainda que o Governo Estadual não paga a 

empresa que presta segurança no SECITEC a mais de oito meses. Finalizando, 

cobrou que o vereador Tuti citasse o nome dos vereadores que estão fazendo pressão 

na prefeita em exercício. O vereador Luiz Carlos Queiróz iniciou o discurso 

cumprimentando a todos, dizendo estar mais a vontade para cobrar o Governo 

Estadual. Sugeriu que o município faça um ofício a AMM comunicando que caso a 

mesma não faça a cobrança dos repasses pelo município, que a prefeitura pare de 

repassar recursos a AMM. Disse que o Governo ofereceu vinte mil reais ao mês por 

durante cinco meses para ajudar a saúde, o que é uma falta de responsabilidade. 

Utilizando de parte a qual é prevista em regimento, o vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira disse que a proposta do governo é de vinte mil reais por cinco meses e que 

seria feita uma contra-proposta para que o município assuma um PSF estendido 

desde de que o Estado realize repasse maior. Retornando, o vereador Luiz Carlos 

Queiróz parabenizou o Secretário de Obras e a Prefeita pelas benfeitorias realizadas 

no município. Parabenizou ao vereador Cidão pelas cobranças feitas para 

recuperação do bairro Boa Nova. Por fim, desejou boas vindas ao SICOOB. Charles 
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Miranda Medeiros iniciou cumprimentando a todos, desejando boas-vindas ao 

SICOOB. Falou que ocorreu uma reunião na Secretaria de Saúde com os servidores, 

CMC e Pólo Regional de Saúde, onde foram discutidas diversas situações, como o 

atendimento emergencial pela atenção básica, onde a mesma não tem condições de 

atender a população atualmente. Citou que houve uma denúncia que o Hospital 

Regional, através de seus vigias, estão encaminhando pacientes para os Postos de 

Saúde. Pontuou ainda que o Governo do Estado deva ser cobrado. Sobre o discurso 

do vereador Mequiel, afirmou que as maiorias dos casos de violência ocorrem dentro 

do próprio lar. Finalizando, parabenizou o vereador presidente pela transparência em 

sua gestão. O vereador Marcos Roberto Menin, iniciou agradecendo a todos os 

presentes, parabenizando o Presidente da Câmara pelo trabalho e pela reforma do 

prédio do Legislativo Municipal. Citou que os três poderes constituídos devem 

trabalhar unidos. Parabenizou a Prefeita Interina pelos trabalhos realizados. 

Agradeceu ao assessor do deputado federal Fábio Garcia pelo trabalho realizado em 

prol ao município. Parabenizou novamente a Prefeita Interina pela compra do 

uniforme para a Fanfarra Municipal. Parabenizou pela realização da Copa Centro 

América de Futsal. Finalizando, parabenizou ao município pelos 42 nos de fundação 

e ao SICOOB pela inauguração de agência. Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) 

cumprimentando a todos, Pontuou que foi autorizado que a Prefeita entre com ação 

contra o Governo para que os repasses sejam regularizados. Utilizando de parte a 

qual é prevista em regimento, o vereador Mequiel Zacarias Ferreira disse que 

quem entrará contra o estado é o Conselho Municipal de Saúde. Retornando, o 

vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) pontuou que o Conselho de Saúde 

também representa o município. Sobre a reforma da Câmara, parabenizou o 

Presidente do Legislativo pela transparência, agradeceu a Assistência Social pelos 

trabalhos realizados. Finalizando, mencionou sobre o seu trabalho voltada a 

viabilização dos processos de aposentadoria aos trabalhadores. Transferido os 

trabalhos da mesa ao vice-presidente, o vereador Emerson Sais Machado iniciou 

cumprimentando a todos. Afirmou que esteve na Capital por várias vezes em reunião 

com o Governador, onde foram feitas cobranças juntamente com outros Vereadores. 
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Pontuou que os vereadores precisam de uma sigla partidária, porém atuam de forma 

independente. Falou da audiência realizada para debater sobre saúde, juntamente 

com autoridades e com os municípios circunvizinhos, realizadas nesta Casa de Leis. 

Afirmou ainda que os vereadores não podem aceitar que o Hospital Regional fique 

de portas fechadas. Mencionou que fez uma contrapartida de sessenta mil reais em 

detrimento aos vinte mil reais ofertado pelo Estado para realização do atendimento 

emergencial. Parabenizou o SICOOB pela inauguração de agência em Alta Floresta. 

Citou a questão do tapa-buracos, pontuando que o trabalho vem sendo feito. 

Agradeceu as palavras dos vereadores e citou que todas as licitações que faz é 

acompanhada do Ministério Público e que a obra realizada na Câmara não foi apenas 

o calçamento, mais sim várias outras benfeitorias. Mencionou que o projeto que 

prevê que as licitações sejam filmadas e gravadas em áudio e vídeo será seguido pelo 

Legislativo. Retornando à Presidência, o Senhor Presidente solicitou do Soberano 

Plenário autorização para dispensar o intervalo regimental, o qual todos 

concordaram. Passando à Ordem do Dia, foi solicitada ao Secretário a leitura do 

Projeto de Lei nº 1.952/2018 que em súmula “insere os lotes rurais 303/1 e 303/2 

como área urbana descontínua, e da outras providências”, de autoria do Executivo 

Municipal, o qual foi discutido pelos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira onde 

afirmou que o projeto é relativamente simples, e terá seu voto favorável, porém citou 

que o Plano Diretor ainda está sendo discutido acerca da questão das delimitações do 

perímetro urbano e serviços básicos. Luiz Carlos Queiroz disse que o projeto trata-

se de área nas proximidades do Laticínio LACTIVIT e relembrou que os novos 

loteamentos já devem ser entregues com toda infraestrutura necessária. Oslen Dias 

Santos (Tuti) pediu que o Presidente faça um ofício solicitando celeridade na 

questão do Plano Diretor. Elisa Gomes Machado disse que a questão do loteamento 

ainda virá a câmara e que o projeto em questão está apenas inserindo os lotes no 

perímetro urbano e que se o empreendedor fosse esperar a situação do Plano Diretor 

não conseguiria realizar o investimento. Por fim declarou seu voto favorável ao 

projeto. Mequiel Zacarias Ferreira reforçou que não é contrário ao projeto e que 

entende a importância do processo. Após a discussão, a matéria foi colocada em 
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votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor 

secretário realizou a leitura da Moção nº 015/2018, que em súmula, 

"CONGRATULAÇÕES com a Cooperativa de Crédito SICOOB Norte/MT, pelo 

investimento e pela inauguração de agência em Alta Floresta", de autoria da 

vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), a qual foi discutida pelos vereadores: 

Aparecida Scatambuli Sicuto, Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes 

Siqueira, Valdecir José dos santos, José Aparecido dos Santos, Marcos Roberto 

Menin e Elisa Gomes Machado, os quais de mesmo modo, parabenizaram a 

Cooperativa de Crédito do Brasil, SICOOB, pelo investimento em Alta Floresta. 

Pontuaram que a cidade está em franco crescimento, sendo a mais nova fronteira 

agrícola do Brasil. Lembraram que a instalação da agência do SICOOB em Alta 

Floresta reflete estudo de crescimento e credibilidade que o município oferece e 

também desejaram votos de boas-vindas e se colocaram a disposição da Cooperativa 

para auxiliá-los no que for preciso. Após a discussão, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade.  O senhor secretário realizou a leitura 

da  Moção nº 016/2018, que em súmula, “CONGRATULAÇÕES com os 

Assistentes Sociais atuantes no município de Alta Floresta, alusiva ao dia 15 de 

maio, o qual é comemorado o “Dia do Assistente Social”,  de autoria da vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), a qual foi discutida pelos vereadores 

Aparecida Scatambuli Sicuto, Charles Miranda Medeiros, Marcos Roberto 

Menin, José Aparecido dos Santos, Mequiel Zacarias Ferreira, Elisa Gomes 

Machado, Luiz Carlos Queiroz, Valdecir José dos santos, José Elói Crestani e 

Emerson Sais Machado, que ao mesmo modo, parabenizaram as Assistentes 

Sociais presentes em plenário. Mencionaram a importância de suas funções, 

pontuando o amor e carinho com que tratam as pessoas que necessitam de 

atendimento, chamando-as de verdadeiras mães. Pontuaram ainda as ações que são 

realizadas pelas profissionais e pela pasta da Assistência Social do município. 

Falaram ainda sobre as conquistas que o município teve junto a órgãos internacionais 

graças a atuação das mesmas, dentre outros elogios e palavras de gratidão. Após a 

discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 
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Neste momento, na qualidade de Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto solicitou que fosse 

colocado sob deliberação do Plenário, pedido de dispensa de Redação Final do 

Projeto de Lei Nº 1952/2018, o qual foi concordado por todos. Em seguida, 

utilizando de tempo para explicações pessoais, o vereador Oslen Dias Santos disse 

que quando citou que pessoas estariam pressionando a prefeita, não citou vereadores. 

Neste intermédio o senhor Presidente parabenizou o atleta altaflorestense “Zé 

Eskiva” pela conquista de um título e um segundo lugar em campeonato mundial de 

artes marcais realizado na Argentina e comentou ainda que a saúde do prefeito Asiel 

Bezerra de Araújo está melhorando, ficando contente com essa informação. Neste 

Momento o Senhor Presidente comunicou os Senhores Vereadores que a Ata desta 

Sessão será redigida e deliberada conforme disposição regimental. Nada mais 

havendo a tratar, agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, o Senhor 

Presidente declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e quarenta e oito 

minutos. 


