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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos cinco dias do mês de junho do 

ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e treze 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 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 as atas das sessões 

anteriores (6ª e 7ª Sessões Extraordinária e 15ª Sessão Ordinária), as quais foram 

aprovadas por unanimidade. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

correspondências recebidas: Ofício nº 031/2018-VER comunicando ausência do 

vereador José Aparecido dos Santos (Cidão); Ofício Nº 0101/2018 SMS comunicando o 

funcionamento da Unidade Básica de Saúde do Bairro Boa Esperança, assinado pelo 

Secretário Municipal de Educação, Tiago Incerti da Silva; Convite para participar do 

lançamento da 2ª fase do Programa Adote uma Nascente, no dia 05/06/2018, da 

Prefeitura Municipal; Ofício nº 310/201//GAB/SME/AF, encaminhando Nota de 

Esclarecimento, assinado pela Secretária Municipal de Educação, Maria Iunar Portão; 

Ofício nº 181/2018-DE, encaminhando Balancete Financeiro relativo ao mês de abril do 

ano de 2018, do IPREAF; Agradecimento da Prefeitura Municipal a todos que 

participaram do Desfile Cívico em comemoração aos 42 anos de Alta Floresta. Após o 

Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: Projeto de Lei 

nº 014/2018 que em súmula “reconhece e inclui na malha viária municipal a Estrada 

Vicinal Aurora, e dá outras providências”, de autoria da vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida); Projeto de Lei nº 015/2018 que em súmula “institui a Semana 

Municipal do Meio Ambiente no município de Alta Floresta/MT e dá outras 

providências”, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicações nº 114, 115, 
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116, 117 e 118/2018, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; Indicações nº 119, 

120, 121, 122, 123 e 124/2018 de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira. 

Passando ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos Senhores 

Vereadores que o tempo destinado a cada um seria de sete minutos, conforme ordem de 

inscrição. O primeiro a usar da Tribuna foi o vereador Mequiel Zacarias Ferreira o 

qual iniciou cumprimentando a todos os presentes e pontuou que já se foram seis meses 

dos trabalhos do Legislativo no ano de 2018. Aproveitou que na data da sessão também 

comemorou o Dia Mundial de Meio Ambiente, além de fazer considerações específicas 

sobre o tema e informar que vem sempre acompanhando a pauta. Comunicou que 

também na data da sessão ocorreria o lançamento da segunda etapa do Programa 

“Adote uma Nascente”, nas dependências do SECITEC, às 19h30min. Explicou que o 

programa “Adote Uma Nascente” foi elaborado com muita maestria pela Secretaria de 

Meio Ambiente em gestões passadas, porém deixou de ocorrer. Pontuou que no dia 22 

de março, o qual comemorou o Dia Mundial da Água, fez em parceria com a Fundação 

Ecológica do Cristalino, uma atividade nas escolas relativa à questão da água e uma das 

pautas levantadas foi o “Projeto Adote Uma Nascente”, onde houve a pré-disposição em 

resgatar o programa, o qual vem sendo feito, por parte da Direção de Meio Ambiente, 

através da pessoa de José Alessandro. Disse ainda que esta escrevendo um projeto para 

que torne-se Lei Municipal e seja uma política pública efetiva. Frisou que para que o 

projeto aconteça, a diretoria precisa ter estrutura de secretaria, numa posterior alteração 

da reforma administrativa da Prefeitura que possa vir para Câmara. Citou que fará a 

indicação a fim de retornar na condição de secretaria, pois acredita que desta forma será 

melhor, onde uma série de problemas que afetam diretamente a população não está 

sendo resolvida e não existe continuidade na execução das atividades. Reforçou que, 

juntamente com a vereadora Cida Sicuto, apresentou um Projeto de Lei alterando o 

Conselho de Desenvolvimento e Meio Ambiente e apresentou também um Projeto de 

Lei para a criação da Semana do Meio Ambiente, onde reforçou que ambas são pautas 

ambientais. Citou também a questão da Unidade de Saúde do bairro Boa Esperança, 

onde esteve presente acompanhando o início dos trabalhos, pós-conclusão da obra, onde 

apontou que em linhas gerais, está tudo certo e que só estava sem odontólogo, porém 
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que será chamado o próximo da lista do processo seletivo, e continuará cobrando 

sempre por melhorias nos serviços. Ainda sobre a unidade de saúde, afirmou que fez a 

indicação da instalação de toldos e bancos para o conforto da população, tanto da 

Unidade de Saúde do Bairro Guaraná quanto da Cidade Alta. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. A vereadora Elisa Gomes Machado iniciou 

cumprimentando a todos os presentes, reforçou o convite do vereador Mequiel acerca 

do Dia do Meio Ambiente. Falou que estará realizando encaminhamento ao Ministério 

Público acerca da questão da ENERGISA. Afirmou ainda que existem pontes na zona 

rural do município que estão sem condições de tráfego e que iria procurar o Secretário 

de Infraestrutura para obter informações sobre essa problemática. Pontuou que está a 

dias tentando obter informações acerca do Consórcio Intermunicipal de Saúde, dizendo 

que a Prefeita Interina iria negociar a dívida do município com o mesmo. Procurou o 

Consórcio e não obteve essas informações e que há oito meses não oferece atendimento 

a população. Frisou que está acompanhando as questões das licitações, pontuando que 

houve uma licitação contratada pela Prefeitura a qual não está presente no site Portal da 

Transparência. Citou os objetos de contratação da referida licitação, afirmou ainda que 

existem uma nova licitação sendo estudada de cerca de hum milhão para limpeza. 

Pontuou que é necessário que o Executivo determine as funções, já que quem realizava 

as limpezas eram os reeducandos. Falou que existe uma matéria na imprensa que foi 

adquirido um caminhão de lixo e que seria necessário informar quando o referido 

caminhão iria estar à disposição da população e cobrou agilidade na licitação para 

contratação dos caminhões pipas. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Em 

sequência, o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) cumprimentou os 

presentes. Agradeceu a rádio Bambina FM, pontuando que a emissora trabalha em favor 

da sociedade. Afirmou que houve acréscimos abusivos na conta de energia, sendo um 

absurdo a situação e que se os aumentos continuarem a ocorrer à população não terá 

condições de arcar com o pagamento da mesma. Mencionou sobre as denúncias 

envolvendo a pasta da Educação, e disse que desde que assumiu mandato no ano de 

2013 nunca teve o nome envolvido em corrupção, dizendo que não acoberta e detesta 

corrupção. Falou que quando receber alguma denuncia, irá procurar informações acerca 
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do denunciado. Disse ainda que esteve com a Secretária de Educação e que não viu 

indícios de corrupção e sugeriu que os demais vereadores a procurassem. Fez suas 

considerações finais, agradeceu. O vereador Demilson Nunes Siqueira cumprimentou 

a todos os presentes. Falou que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente estaria 

entregando neste dia, equipamentos para trinta e quatro municípios, para auxiliar nas 

demandas pertinentes ao Meio Ambiente. Pontuou que as contas energia das 

comunidades rurais estão tendo aumentos abusivos e que os vereadores teriam que 

buscar soluções junto ao Ministério Público. Oslen Dias Santos (Tuti) iniciou 

cumprimentado aos presentes. Afirmou que o servidor Claudinei está em Cuiabá 

representando o município junto ao Governo do Estado, onde participou de uma reunião 

sobre o aeroporto e também para receber os equipamentos que seriam entregues pela 

SEMA aos municípios. Pontuou que esteve com a Prefeita e que no decorrer da semana 

um caminhão pipa estará à disposição da população e que no decorrer do mês de junho 

mais quatro caminhões estarão molhando as ruas do município. Afirmou que as 

denúncias chegam, mais os vereadores têm por obrigação buscar informações. Pontuou 

ainda que não é contra a “pessoa” de ninguém, porém os vereadores devem demonstrar 

lisura na fiscalização. Disse ainda que o requerimento é uma forma legal da secretária se 

defender, reforçando que o papel da Câmara Municipal é receber as denúncias e 

investigar. Finalizando, convidou a todos para participar da abertura da Prova de Laço 

que ocorrerá no domingo na Comunidade Santa Luzia. A vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida) iniciou seu discurso cumprimentando a todos os presentes. 

Falou o dia em que se comemora o Dia do Meio Ambiente e convidou os demais 

vereadores para participarem do evento que será realizado alusivo ao tema. Pontuou que 

os kits entregues pelo Governo aos municípios ajudarão nos trabalhos voltados ao meio 

ambiente no município. Afirmou que os cinco caminhões pipas estão em processo de 

conserto e restauração e que em torno de 15 dias estarão atendendo o município. Disse 

que foram adquiridos três caminhões de lixo e que dois atrasariam devido à greve dos 

caminhoneiros. Falou sobre o recebimento do relatório de atendimento da Secretaria de 

Infraestrutura, pontuando as ações e cronogramas da mesma. Falou que houve reunião 

no Ministério Público e que a problemática das pessoas que receberam lote em áreas 
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verdes no passado será resolvida e que elas poderão ter a documentação definitiva de 

seus terrenos. Finalizando, pontuou que a energia vem de fato recebendo aumentos 

abusivos e que os vereadores devem realizam um documento e encaminhar a 

ENERGISA. Dando sequência, o vereador José Elói Crestani iniciou cumprimentando 

os presentes. Afirmou que não é surpresa que as contas de energia recebam aumentos 

abusivos, utilizando como exemplo a conta de um morador. Sugeriu que o presidente da 

Câmara convocasse juntamente com as entidades instituídas no município uma 

audiência com a direção da ENERGISA para tratar do assunto. Pontuou que existem 

quatro requerimentos em pauta na sessão e que vota a favor de todos, e que os 

vereadores devem fiscalizar. Afirmou ainda que o requerimento proposto pelo vereador 

Dida Pires deu grande repercussão na cidade e que esteve reunido com a Secretária de 

Educação e não viu nada de errado com a situação. Fez suas considerações finais, 

agradecendo. O vereador Luiz Carlos Queiroz cumprimentando a todos, disse ao 

presidente da Câmara que convocasse a ENERGISA para uma reunião e questionar o 

porquê dos aumentos abusivos nas contas de energia. Disse ainda que recebeu um 

telefonema da Secretária de Educação e que esteve reunido com a mesma. Falou que o 

papel do vereador é fiscalizar o município. Frisou que não é contra nenhum 

requerimento, lembrando que a Secretária foi sabatinada pelos vereadores em outra 

oportunidade. Apontou que qualquer cidadão merece o respeito dos vereadores, citando 

que a Secretária Iunar foi contemplada com título de Mulher Destaque. Afirmou que 

votará a favor do requerimento, porém que o secretário ser sócio de alguma empresa é 

um direito. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Neste momento, o Senhor 

Presidente agradeceu a presença do deputado federal Victório Galli, da juíza Drª Selma 

Arruda e da empresária Rose do Tradição. Neste Intermédio o senhor presidente 

convidou o deputado Victório Galli para compor a mesa. Prosseguindo com o uso da 

tribuna, o vereador Charles Miranda Medeiros iniciou cumprimentando a todos e em 

especial a presença da Drª Selma. Afirmou que os Postos de Saúde não dão condições 

de conforto para a espera da população e que se torna desgastante aos usuários. Afirmou 

ainda que os Postos de Saúde não possuem material de apoio para atendimento de certas 

situações. Pontuou que não são todos os Postos de Saúde do município que possuem 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 6 de 10 
 

Avenida Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829/3716 

email: contato@altafloresta.mt.leg.br _ site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

 

vacinação e citou um caso que ocorreu com sua neta que ficou sem tomar a vacina. 

Disse que uma das atribuições dos vereadores é atender a população e que por mais que 

ocorra uma denúncia, não significa que ela é de fato verídica e que cabe aos vereadores 

fiscalizarem. Afirmou que foram aprovados requerimentos solicitando informações de 

outros secretários. Disse que a secretária saberá se defender bem e que confia na mesma. 

Relembrou seus votos enquanto era líder do prefeito em outra oportunidade. Reforçou 

que a secretária saberá se defender e parabenizou o vereador Dida pelo requerimento. 

Em sequencia, o vereador Marcos Roberto Menin cumprimentou a todos, pontuando 

que quando existe uma questão envolvendo um familiar, afeta também toda a família, 

citando o filho do deputado federal Victório Galli que o defendeu em uma rede social. 

Pontuou que existia um compromisso da equipe da Secretaria de Infraestrutura em 

realizar manutenção em toda uma área e só depois se deslocar a outra, o que não foi 

combinado, pedindo que a líder da Prefeita faça essa intervenção. Parabenizou ao diretor 

da Rádio Bambina por trazer a Câmara os questionamentos que chegam à emissora, 

proveniente da população e reforçou ao presidente que marcasse uma audiência com a 

ENERGISA. Reforçou que os vereadores estiveram em audiência com a prefeita Néia. 

Pontuou ainda que votará a favor do requerimento e que esse trará benefícios pois 

acarretará no esclarecimento dos fatos. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador 

Silvino Carlos Pires Pereria (Dida) que iniciou cumprimentando a todos. Pontuou que 

fez o requerimento devido a informações recebidas e que é papel do vereador buscar 

informações, afirmando que o requerimento trará oportunidade de defesa da secretária. 

Disse que o empresário Luiz Araújo venceu diversas licitações e que auditoria apontou 

que o mesmo deve devolver setecentos mil reais aos cofres públicos. Mencionou que 

esteve reunido com o empresário o qual discutiu o tema. Disse ainda que esteve com a 

prefeita Néia tratando do mesmo assunto. Reforçou que o requerimento é para que a 

Prefeita realize as investigações e ações necessárias. Afirmou que a Secretária não 

atende os requerimentos dos vereadores bem como as solicitações do Conselho 

Municipal de Educação. Pontuou que existe Legislação que proíbe ocupantes dos cargos 

públicos possuem sociedade em sociedades empresariais. Afirmou que não irá parar de 

fiscalizar a prefeitura e as licitações. Sugeriu que tudo que for adquirido passe pelas 
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mãos da Prefeita. Finalizando, afirmou que se a situação não se resolver até o GAECO 

será solicitado para resolver à problemática. Neste momento, transferida a condução da 

sessão ao vice-presidente, fez o uso da palavra o vereador Emerson Sais Machado que 

iniciou o discurso cumprimentando a todos. Comunicou que existe uma emenda de 

oitocentos mil reais, já empenhada do deputado Victório Galli para o município de Alta 

Floresta. Parabenizou o Deputado pelo seu nome não estar envolvido com esquemas de 

corrupção, acrescentando que os vereadores são julgados por conta das ações realizadas 

por políticos do alto escalão federal. Afirmou que é trabalho do vereador realizar a 

fiscalização. Disse que ligou para a Secretária afim de esclarecer os fatos. Pontuou que a 

mesma possui boa intenção. Reafirmou o discurso do vereador Dida Pires, que deve ser 

proporcionada ampla defesa a secretária Iunar. Falou que nas redes sociais circulam 

muitas coisas que não são verdade. Finalizando, disse acreditar que tudo será 

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

Plenário autorização para dispensar o intervalo regimental, o qual todos concordaram. 

Neste intermédio solicitou aos vereadores, autorização para que a tribuna fosse cedida 

ao deputado federal Victório Galli pelo tempo de sete minutos após a ordem do dia, o 

que foi concordado por todos. Passando à Ordem do Dia, foi solicitada ao Secretário a 

leitura do Requerimento Nº 038/2018, que “REQUER que seja oficiado a Prefeita 

Municipal em Exercício, Senhora Marinéia Munhoz, para que através do órgão 

competente, envie a esta Casa de Leis, relatórios do Fiscal de Contrato, constando, até a 

presente data, todos os produtos comprados e recebidos e para onde foram destinados, 

bem como quantidade, preço e todos os documentos referentes à sua função do Pregão 

Presencial 001/2018, registro de preço para futura e eventual aquisição de gêneros 

alimentícios destinados a alimentação escolar das creches e escolas municipais, no valor 

de R$ 4.461.327,10, para apreciação e fiscalização desta Casa de Lei”, de autoria da 

vereadora Elisa Gomes Machado, o qual foi discutido pela vereadora Elisa Gomes 

Machado, dizendo que comentaria os Requerimentos nº 038 e 039/2018 no mesmo 

pronunciamento. Afirmou que toda licitação existe um Fiscal de Contrato. Pontuou que 

buscou e que não existem informações de onde estão localizado os produtos adquiridos 

e com isso, o requerimento solicita dos referidos fiscais que envie relatórios onde, 
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quando e de que forma foram adquiridos e entregues os referidos materiais. Após a 

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

Prosseguindo, solicitou ao secretário a leitura do Requerimento Nº 039/2018, que 

“REQUER que seja oficiado a Prefeita Municipal em Exercício, Senhora Marinéia 

Munhoz, para que através do órgão competente, envie a esta Casa de Leis, relatórios do 

Fiscal de Contrato, constando, até a presente data, todos os produtos comprados e 

recebidos e para onde foram destinado, bem como quantidade, preço e todos os 

documentos referentes a sua função do Pregão Presencial 003/2018, registro de preço 

para futura e eventual contratação de empresa especializada   em prestação de serviços 

automotivos e correlatos para manutenção corretiva e preventiva da frota, para atender 

as secretarias municipais de Alta Floresta/MT, no valor de R$ 3.195.416,14, para 

apreciação e fiscalização desta Casa de Leis”, de autoria da vereadora Elisa Gomes 

Machado. Não havendo discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Na sequencia, solicitou do senhor Secretário a leitura do 

Requerimento Nº 040/2018, que “REQUER que seja oficiado a Prefeita Municipal em 

Exercício, Senhora Marinéia Munhoz, para que através do órgão competente, envie a 

esta Casa de Leis, informações de quando será realizada a licitação para compra de 

materiais para o término da Creche do Jardim Panorama, uma vez que o Pregão 

004/2018 que tinha esta finalidade foi cancelado pela administração. Este requerimento 

se faz necessário, porque a obra da creche se encontra paralisada”, de autoria da 

vereadora Elisa Gomes Machado, o qual foi discutido pela vereadora Elisa Gomes 

Machado, onde informou que a obra foi paralisada em 2013 e que desde março deste 

ano a licitação foi suspensa, pois os preços de referência estavam diferenciados. Pontuou 

que a população precisa da conclusão da referida creche para atender aquela localidade e 

que recebeu de forma extra-oficial que uma nova licitação seria realizada. Disse ainda 

que deve ser fiscalizado os preços de referência das licitações da prefeitura. Após a 

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

Prosseguindo, solicitou ao Secretário a leitura do REQUERIMENTO Nº 041/2018, 

que “REQUER o encaminhamento do presente expediente à apreciação da Prefeita 

Interina, Sra. Marineia da Silva Munhoz, para que envie informações a esta Casa de 
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Leis respeitante as medidas e providências que vem sendo tomadas pela Administração 

Municipal ao assunto que especifica, com o fim de subsidiar os vereadores que, 

diariamente, recebem questionamentos da coletividade”, de autoria do vereador Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida), o qual foi discutido pelos vereadores: Oslen Dias Santos 

disse que o requerimento deixa claro que não existe perseguição e que é apenas uma 

solicitação de informações. O vereador citou a Lei que prevê que servidores não podem 

possuir empresas e que deve ser seguida a lei, porém a Prefeita e o Jurídico da prefeitura 

devem tomar uma posição. Silvino Carlos Pires Pereira afirmou que o requerimento 

está claro e que agora caberá a Prefeita que consulte seu corpo jurídico e tome as 

providências, caso seja necessário e lembrou que o requerimento também cobra que os 

demais requerimentos solicitados por outros vereadores sejam atendidos. Valdecir José 

dos Santos sugeriu que seja feita uma moção ao deputado Victório Galli pelos serviços 

prestados. Afirmou que o papel do vereador Dida é correto, afirmando ainda que a 

secretária não trabalhará mais no projeto de sua empresa e pontuou que os 

requerimentos poderiam ser respondidos com mais urgência. Após as discussões, a 

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

intermédio, conforme acordado com os demais vereadores, fez o uso da palavra o 

Deputado Victorio Galli, que iniciou cumprimentando a todos, disse que está em visita 

aos municípios da região, juntamente com a Drª Selma Arruda, a qual é candidata pelo 

partido PSL. Disse ainda que procura visitar todos os municípios do Estado. Citou que 

entregou um caminhão a uma Associação de Produtores de Leite para que a produção 

fosse aumentada, proporcionando o aumento de renda e qualidade de vida. Disse que 

trabalha olhando a demanda da população e não leva em consideração se recebeu votos 

ou não. O Deputado continuou a citar seus trabalhos e forma de atuação. Citou que está 

trabalhando por Alta Floresta e que no município já foram aplicados hum milhão e 

trezentos mil reais em emendas. Disse estar à disposição para fazer com que as coisas 

ocorram de fato. Disse que está trabalhando para a reeleição e que espera atender 

sempre bem a sociedade. Disse ainda defender a família tradicional, onde são homem e 

mulher e reafirmou que é contra a união de duas pessoas do mesmo sexo. Disse ainda 

estar lutando para que a carga tributária seja reduzida e que as prefeituras tenham 
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oportunidade de ter recursos para trabalhar. Afirmou que abraçou a greve dos 

caminhoneiros e disse que eles carregam o Brasil nos ombros. Mencionou que para que 

o Ministério da Saúde atenda os municípios com equipamento de hemodiálise, é 

necessário que exista demanda e pediu ainda que os vereadores façam o levantamento e 

envie ao seu gabinete. 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 

dezesseis minutos. 


