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Ata da décima Sessão Ordinária, da primeira Sessão Legislativa, da nona 

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia vinte e cinco de abril 

de dois mil e dezessete, com início às nove horas e doze 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 Queiróz, 

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 à 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. Neste 

momento, de acordo com o Inciso III, Parágrafo 3º, Artigo 108 do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, o Senhor Presidente informou que será realizado o 

sorteio bimestral para assegurar a ordem do uso da Tribuna, e convidou os 

Senhores Vereadores a virem até a Mesa Diretora para a realização do sorteio. 

Após o sorteio ficou a seguinte ordem:1º Vereador José Aparecido dos Santos 

(Cidão); 2º Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida); 3ª Vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto; 4º Vereador Charles Miranda Medeiros; 5º 

Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça); 6º Vereador José Elói Crestani; 

7º Vereador Demilson Nunes Siqueira; 8º Vereador Mequiel Zacarias Ferreira; 

9ª Vereadora Elisa Gomes Machado; 10º Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti); 

11º Vereador Luiz Carlos de Queiróz, e 12º Vereador Marcos Roberto Menin. 

Na sequência o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes correspondências 

recebidas: Comunicado do Ministério da Educação, informando liberação de 

recursos financeiros destinados à execução de Programas do FNDE, à Prefeitura 

Municipal de Alta Floresta; Ofício da Associação de Moradores do bairro São 

José Operário, convidando para participar da Festa do Trabalhador no dia 1º de 
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Maio, com várias atrações, e Ofício do IPREAF, encaminhando Balancete 

Financeiro relativo ao mês de março de 2017. Após, o Senhor Secretário fez a 

leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicação nº 089/2017, de 

autoria do Vereador Luiz Carlos de Queiróz. O Senhor Presidente informou que 

as matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme disposição 

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

Senhores Vereadores que o tempo destinado a cada um será de sete minutos, 

conforme ordem de inscrição. O primeiro a usar da Tribuna foi o Vereador 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), o qual cumprimentou a todos e de 

princípio destacou que recebeu o convite para a reunião com o novo Secretário 

de Saúde e, também, o Subsecretário, e afirma que, acredita que essa reunião é 

de suma importância, devido os problemas que estão acontecendo na saúde, 

salienta que, com certeza esta reunião contará com a presença de 100% (cem por 

cento) dos Vereadores, para assim, poderem debaterem diversos assuntos 

acontecidos referentes a pasta da Secretária de saúde, sendo um dos assuntos, a 

questão do transporte, pois, muitas pessoas estão perdendo suas consultas 

especializadas em virtude da falta de transporte, por parte da Prefeitura 

Municipal, sendo esse um dos assuntos, entre outros, assim, se verificará com o 

novo Secretário de que forma estará tratando esses assuntos. Sugeriu ao líder do 

Prefeito, Vereador Elói Crestani, que marque uma reunião com o Executivo, 

pois, há vários assuntos a ser tratados, sendo um deles, a polêmica dessa 

Reforma Administrativa, acredita que a máquina tem que andar e precisa 

encontrar uma forma de resolver o mais rápido possível, disse que o Prefeito tem 

que ter responsabilidade e resolver esta questão, deliberar esta matéria, se 

possível, com a Comissão e o Ministério Público. Disse também que, o Prefeito 

tem que ter responsabilidade com o índice da folha, se não vai ficar só pagando 

folha de pagamento, não conseguindo atender a comunidade com o que é 

necessário, porém, disse que o Legislativo também tem a responsabilidade de 

resolver esse assunto. Comentou que presenciou o Secretário Elói pedindo apoio 

ao Prefeito sobre a questão dos maquinários e a liberação de peças, e que está 
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tudo emperrado, destacou também, a questão da patrulha da Secretaria, que 

falou com o Executivo sobre pavimentação comunitária dos bairros, a qual 

funciona muito bem, e tem previsões de emendas, porém, ainda não saiu nada. 

Finalizando afirmou que tem vários assuntos a ser tratados com o Executivo 

para que a administração tome rumo, e coloque a cidade para andar, tendo que 

ser pontuadas as situações que vem trazendo transtornos à comunidade. Após 

fez uso da palavra a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, a qual 

cumprimentou aos presentes e de início pontuou a fala do Vereador Dida, 

destacando que há muitas reclamações e pedidos quanto a consultas e exames 

que não estão sendo feitos, exemplo, os cardiológicos, e que tem quatro meses 

que estão sem repasse, sendo necessário questionar e verificar essa questão com 

o novo Secretário, e o que poderá ser feito para resolver, porque, as pessoas 

precisam, urgentemente, não tendo como esperar. Disse também, sobre a 

questão das parcerias com as entidades, que, conforme combinado, o parecer 

jurídico foi dado na data prevista, porém, ainda ficou fora do pagamento o Lar 

dos Idosos, porque falta documentos, mas já foi providenciado pelo Senhor 

Lindomar, e,  também o CEEDA, pelo mesmo motivo, a falta de documentação, 

e para as demais entidades serão pagas, entre hoje e amanhã. Disse que, em 

relação a reforma, gostaria de destacar um parágrafo importante, que recebeu na 

Comissão, e que está acontecendo uma discussão sobre o assunto, afirmou que o 

Projeto da Reforma não pode esperar muito, devido, a problemática da 

Prefeitura, disse ainda, estar preocupada e gostaria, se possível, que fosse feita 

uma reunião com todos os Vereadores para pontuar algumas coisas, chegando a 

um senso comum, que não irá prejudicar nem o Legislativo, e nem, o Executivo, 

dizendo ser necessário realizar a reunião para deliberar este Projeto. Na 

sequência usou da Tribuna o Vereador Charles Miranda Medeiros, o qual 

cumprimentou aos presentes e de princípio lembrou o encontro no CDL, amanhã 

à noite, com debate a respeito do “Abril Verde”, e pediram para convidar a 

todos, que é sobre a Campanha Nacional de Proteção de Acidentes de Trabalho, 

porque, hoje, o Brasil tem um custo altíssimo por razão de acidentes de trabalho, 
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e, às vezes, por falta de proteção com equipamentos de trabalho, e que, gera 

acidentes e um custo muito alto para o Brasil, porque, muitas pessoas ficam com 

limitações e deficiências, gerando custo para a Previdência e para o Estado, sem 

contar a dificuldade para a família. Expõe que, acidente de trabalho causa uma 

complicação em um todo, e que, como representante da comunidade, tem o 

dever de levar informação a respeito do assunto, salientando que não há, 

somente, acidentes de trabalho, mas, doença ocupacional, assédio moral, assédio 

sexual, doença emocional, enfim. Afirmou que essas doenças, também, tem que 

ser vistas como doença ao trabalhador e também, o dano emocional causado, e 

acredita ser importante a participação de todos na reunião, estendendo o convite 

à todos. Acentuou, também, o assunto comentado nos jornais, quanto a 

possibilidade da faculdade de medicina estar vindo para o município, 

ressaltando que, este pólo educacional que Alta Floresta está se tornando, hoje, 

traz um grande avanço na nossa economia, e a possibilidade da vinda desse 

curso para a cidade vai trazer junto, outros cursos, fazendo com que o nosso 

mercado imobiliário cresça e, assim, aumente os recursos para nosso município. 

Finalizando, destacou a gestão do Prefeito Asiel, dizendo que a mesma está 

apenas nos quatro primeiros meses, ainda restando quarenta e quatro meses para 

ajudar esse município a desenvolver em todos os sentidos. Na sequência usou da 

Tribuna o Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual 

cumprimentou aos presentes e de princípio enfatizou o Congresso das Irmãs da 

Assembléia de Deus, ressaltando o grande trabalho realizado, sendo um evento 

grande, proporcionando mais entendimentos àquelas pessoas. Ressaltou que, os 

treze Vereadores, que estão nesta Casa de Leis, só ganharam a eleição por 

permissão de Deus, para que os mesmos ajudassem a legislar o município, 

afirmando que Deus era 100% (cem por cento) político e gostava de política, e 

pode provar na Bíblia o que está dizendo, pois, tem conhecimento da mesma, e 

que Deus só elege aquele que ele quer para fazer um bom trabalho, para que a 

sociedade viva bem, disse que Deus permite que a pessoa ganhe a eleição, mas 

quando a pessoa está no poder, e tem o domínio dos recursos, vem a ganância, e 
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a mesma entra na corrupção, sendo, a corrupção, o câncer maior no mundo, pois, 

fraudam dinheiro público, onde estão matando a sociedade, pessoas morrendo 

nas filas por causa da corrupção no nosso Brasil, matando mais que o câncer. 

Ressaltou, ainda que, Deus dá livre arbítrio ao homem para fazer o que quiser, 

mas que, um dia, todo cidadão terá que prestar contas do que fez. Em seguida 

usou da palavra o Vereador Demilson Nunes Siqueira, o qual cumprimentou a 

todos e inicialmente falou sobre a Corrida da Liberdade que aconteceu no dia 

vinte e um, realizada pela Casa Maçônica Darci de Morais, a qual, tem como 

Presidente, o Senhor Lauriano, que foi o organizador do evento, onde nossa 

cidade recebeu vários atletas de outros estados, inclusive, quem ganhou o 

primeiro lugar foi um rapaz do estado de Pernambuco, parabenizando, também, 

as atletas femininas, sendo, a Michele Pereira, a primeira colocada, ressaltando 

os demais atletas altaflorestenses. Disse estar contente, pois, viu uma matéria no 

jornal que o Secretário de Estado esteve em Alta Floresta, visitando o terreno, 

juntamente, com o pessoal da Prefeitura, para a construção do Centro de 

Detenção, e que, segundo a matéria, a previsão de início da obra em parceria 

com a Prefeitura, é para junho, com término ainda esse ano, sendo assim, 

acredita que estará desafogando a cadeia municipal, que, atualmente, se encontra 

em uma situação muito complicada. Após fez uso da Tribuna o Vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira, o qual cumprimentou à todos e de início solicitou 

um minuto de silêncio, pelos nove assassinatos, em Taquaruçú do Norte, uma 

representação da retrógrada atuação do poder público, e, quanto nós humanos, 

podemos ser complexos. Após agradeceu e disse à todos, destacando que, apesar 

de não ser da nossa realidade, estamos falando de um município que pertence ao 

nosso estado, e a demonstração de quanto a necessidade das políticas públicas 

devem ser resolvidas com rapidez, pois, muita gente morre, porque, temos uma 

missão, por partes dos poderes, em resolver as coisas, e, nessa questão, pode-se 

considerar o caso da saúde, como exemplo, o cancelamento de um ônibus que 

estaria levando pessoas para fazerem seus tratamentos médicos, e são políticas 

atropeladas que podem ocasionar mortes, não sendo brincadeira estas cobranças, 
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estes pequenos problemas podem levar à morte de pessoas. Agradeceu a reunião 

que foi marcada com o novo Secretário de Saúde, onde, terão oportunidade de 

conversar com e fazer cobranças ao mesmo sobre a problemática do município, 

porém, acredita que, ele não estará a par de todas as situações ainda, mas o fato 

é que ele virá, porém, lembrou que, a reunião com o Secretário de Saúde foi 

marcada no mesmo horário que estará acontecendo outra reunião, que foram 

convidados pelo Executivo para tratar do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, sendo duas pautas e duas reuniões importantíssimas que precisam ser 

acompanhadas, especialmente, porque, trata-se de um plano de vinte anos, e o 

Legislativo tem que acompanhar a sua formação, reforçando o convite aos 

outros Vereadores, porque, trata-se de uma política pública que irá afetar todo 

município. Lembrou que, no próximo dia vinte e oito, será a greve geral contra 

as reformas da Previdência, um ato público, que começará às sete horas e trinta 

minutos, em à Câmara, no sentido de ajudar a população a refletir e se encontrar 

dentro desse processo que estamos vivenciando neste momento. Ressaltou o 

projeto dos artistas de rua que estará sendo votado, e, também, uma Moção ao 

Colégio Furlani que estará comentando no horário propicio. Finalizando, expôs 

que esteve lendo uma reportagem em um jornal local, falando sobre a postura do 

Vereador Mequiel dentro desta Casa de Leis, onde dizia que ele (Vereador 

Mequiel), foi previsível no voto contrário na ocasião da votação das Contas do 

Prefeito, dizendo ainda que, tudo que vota é contrário ao Prefeito, porém, 

esclareceu que, é do PT, e o PT é um partido de esquerda, mas, que não é uma 

pessoa irresponsável, que seu voto é estudado, e não está brincando de ser 

Vereador, declarou, ainda que, os votos contrários que votou nesta Tribuna, são 

estudados, e que não tem problema pessoal com ninguém, inclusive, com o 

Prefeito, relembrando que teve três votos contrários, até o momento, porque, 

identificou problemas que o fizeram votar contrário, reafirmando que a questão 

não é pessoal. Após fez uso da palavra a Vereadora Elisa Gomes Machado, a 

qual cumprimentou aos presentes e de início falou que ficou feliz com a fala do 

Vereador Charles, porque, o projeto por ele citado, está sendo trabalhado desde 
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o ano de 2015 (dois mil e quinze), expondo que, foi formado um grupo de 

trabalho para a construção do Hospital Regional e Universitário de Alta Floresta 

e, na sequência, veio também, a FADAF com a busca do curso de medicina, 

relatando que, na semana passada, aconteceu a primeira reunião aberta, e que 

foram convidados os seis Prefeitos para participar da mesma, pois, já era o 

momento de mais pessoas estarem agregadas ao projeto. Teceu agradecimentos 

ao HAMOA pela doação do terreno para a construção do futuro Hospital 

Universitário de Alta Floresta, disse que é um projeto que vem sendo trabalhado 

há mais de dois anos, ressaltando, também, que os Prefeitos de outros 

municípios estão dispostos a trabalharem juntos, em prol dessas duas conquistas, 

e que, com o curso de medicina, quem vai ganhar é a população do município e 

da região. Enfatizou sobre a reunião com o novo Secretário de Saúde, dizendo 

ser uma pena que a reunião foi marcada no mesmo horário da reunião sobre o 

Plano de Saneamento Básico do Município, pois, essa reunião é, extremamente 

importante, e, infelizmente, não tem como mudá-la, porque, vem pessoas de fora 

para trabalhar o plano de saneamento, pois, foi uma licitação da Prefeitura, 

então, provavelmente, a participação será pequena na reunião com o Secretário 

de Saúde. Disse que, já esteve com o novo Secretário e falou ao mesmo sobre a 

importância de sua presença nesta Casa, uma vez que, a questão da saúde é séria 

e precisa ter atenção, precisa haver planejamento, pois, está faltando tudo, até 

papel higiênico, e os funcionários estão tendo que levar de suas casas, disse 

ainda que, está, juntamente, com outros colegas, fazendo doação de lençóis para 

as macas, relatando que, os funcionários daquela pasta, estão fazendo o que 

podem, frisando a competência e a excelência dos mesmos, que estão dispostos 

a ajudar a população, mas sem nenhuma estrutura. Destacou a presença do 

“Cicinho” que será homenageado, agradecendo o mesmo por ter atendido suas 

indicações, e pelo trabalho eficiente e competente que o mesmo realiza. 

Finalizando, destacou a Reforma Administrativa, afirmando ser muito 

importante, porém, tem que ser discutida e debatida, pois, está vendo muitas 

pessoas sem cargo, esperando a reforma para ser nomeada, e que isso não pode 
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acontecer, afirmando que deve ser feito um estudo sem pressa sobre o assunto, 

que a reforma tem que ser analisada, criteriosamente, para, assim, ser realizada 

com responsabilidade. Reforçou o convite feito pelo Vereador Mequiel sobre a 

paralisação no próximo dia vinte e oito. Após fez uso da palavra o Vereador 

Oslen Dias dos Santos (Tuti), o qual cumprimentou aos presentes e de início 

parabenizou o Vereador Mendonça pelas Moções dedicadas aos funcionários da 

Secretaria de Obras, ressaltando que, se todos os funcionários públicos 

seguissem o exemplo desses dois funcionários homenageados, o município 

estaria muito melhor. Disse que está preocupado com a administração 

municipal, e que esteve na Prefeitura e que ficou muito preocupado com o que 

viu lá, afirmando que o Legislativo tem que “sentar” com o Executivo, senão, 

ele (Prefeito) não vai dar conta de administrar a cidade, dizendo que vai chegar 

o mês de agosto e não haverá orçamento para mais nada, falou ainda, não saber 

até que ponto essa Reforma Administrativa vai resolver o problema da 

Prefeitura, porque, foram demitidos cinquenta e seis nomeados, e a folha de 

pagamento de março chegou a sete milhões de reais, apesar de que, teve o 

acréscimo no mês de março da educação, mas este mês de abril, irá baixar um 

pouco mais, e vai passar de seis milhões de reais, para um município que 

arrecada R$ 8.700.000,00 (oito milhões e setecentos mil reais), e que, a partir de 

agora, as arrecadações irão diminuir. Salientou que, com isso, vem a  

preocupação, porque, em três meses já foram empenhados trinta e seis milhões 

de reais, e se for dividir, pelo orçamento arrecadado, tem-se o valor doze 

milhões de reais por mês, sendo arrecadados oito milhões de reais, desta forma, 

tendo um  déficit de quatro milhões de reais no mês, afirmando, ainda que, o 

Executivo tem que tomar decisão firma e forte, e que logo os salários vão 

começar a atrasar, acentuando que o Legislativo tem que ajudar o Executivo ser 

firme, porque, senão, o município vai parar, dizendo que os Vereadores tem que 

acompanhar a contabilidade da Prefeitura, porque, os números não mentem, 

reafirmando que o Legislativo precisa, urgentemente, ajudar o Executivo, 

porque, senão, vai parar tudo. Aparte da Vereadora Elisa, a qual acentuou sobre 
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o assunto das certidões, afirmando que está preocupada, porque, ainda, há duas 

certidões já vencidas, a da PGE e a do Tribunal, e o município está esperando 

Emendas do Estado, e se essas certidões não sair, vai haver perda de recursos, e 

uma das certidões da PGE vai ser para parcelamento de dívidas. Retornando, 

Tuti disse que, também, cobrou as certidões, e que a certidão da PGE é uma 

questão da SEMA, e já está sendo resolvida, vão entrar com uma ação judicial 

para resolver esta situação, e a do Tribunal já foi resolvida e estará sendo 

liberada esta semana. Enfatizou, novamente, sua preocupação com a 

administração pública, reafirmando que os Vereadores tem que marcar reunião 

com o Executivo, citando que, “as costas que vai arder” é só a do Asiel, e é ele 

(Prefeito) que vai arcar com as consequências, e se houver uma reunião com o 

Executivo, os Vereadores poderão dar uma mão ao Prefeito. Finalizando, 

agradeceu ao Secretário de Obras, Senhor Elói, pelo apoio ao evento Circuito de 

Laço, tendo o mesmo, uma abertura fantástica. Em seguida usou da Tribuna o 

Vereador Luiz Carlos de Queiróz, o qual cumprimentou a todos os presentes e 

inicialmente falou sobre a Reforma Administrativa, que já está em tramitação na 

Câmara, sugerindo que, irá acontecer uma reunião que será feita em conjunto 

com todas as Comissões, e que esta reunião fosse estendida à todos os 

Vereadores, pois há uma preocupação do Legislativo, e que, a Prefeitura não 

pode jogar essa responsabilidade ao Poder Legislativo, sobre essa situação que 

está acontecendo, disse que os Vereadores tem que fazer o que é de 

compromisso, tem que se unir e votar essa Reforma Administrativa, fazendo, 

assim, com que o Executivo trabalhe direito. Disse sobre uma indicação que fez 

ao Senhor Messias, Secretário de Trânsito, quanto a questão da Perimetral 

Rogério Silva, que se encontra totalmente sem sinalização nos quebra molas, 

destacando que há uma urgência em se fazer estas sinalizações, disse que 

indicou, também, a possibilidade de estar adquirindo mais semáforos para nosso 

município. Comentou sobre o alto preço das passagens de ônibus para Cuiabá, 

afirmando que, existe uma empresa, dentro da rodoviária, cobrando a passagem 

de Alta Floresta à Cuiabá, por cento e quarenta reais, e a outra empresa, a Verde 
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Transportes, cobrando duzentos e quatorze reais, ou seja, uma diferença de 

setenta e cinco reais. Disse que procurou o Senhor Luiz, responsável por este 

assunto, mas não o encontrou, lembrando que, no passado, havia um monopólio 

sobre esse assunto, porque, quem era dono da empresa era um Deputado, mas, 

hoje, afirma e faz um compromisso em brigar para resolver esta questão, e pediu 

ajuda aos colegas Vereadores para conseguir ganhar essa causa. Finalizando, 

disse que, no momento da discussão da Moção, voltará à Tribuna. Na sequência 

usou da Tribuna o Vereador Marcos Roberto Menin, o qual cumprimentou 

aos presentes e iniciou dizendo que está feliz por ver várias pessoas presentes na 

Sessão. Destacou que, também, está preocupado com a Reforma Administrativa, 

dizendo que faz parte da Comissão, juntamente com o Vereador Luiz Carlos, 

ressaltando que, não concorda com a atual reforma, como exemplo, a agricultura 

crescendo dia a dia em nosso município e o Prefeito não querendo que a 

Agricultura seja Secretaria, salientou que a luz no fim do túnel é a agricultura, 

então, acredita que a agricultura tem que ser Secretaria, exemplificando que, se 

recebermos o Ministro da Agricultura em nosso município, e se o mesmo quiser 

falar com o Secretário de Agricultura, teremos que falar que não temos 

Secretário, só temos o Secretário Adjunto, afirmando não concordar com isso, e 

pediu ao Líder do Prefeito, Vereador Elói, que peça ao Prefeito que transforme a 

Secretaria Adjunta em Secretaria de Agricultura, para, assim, poderem lutar pelo 

desenvolvimento de nossa cidade. Disse que está na luta com o Vereador Luiz 

Carlos sobre o preço das passagens, para assim, ajudar a população. Acentuou, 

também, o excelente trabalho do funcionário da Secretaria de Obras, Senhor 

Cícero, fazendo uma cobrança ao mesmo sobre os relês que estão queimados nas 

avenidas da cidade. Expôs ao Líder do Executivo e também aos outros 

Vereadores que, teve o privilégio de receber três representantes dos moradores 

da Comunidade São Mateus e do Colégio Rodrigues Alves, que lhe informou 

que há três semanas o ônibus está quebrado, e ainda não foi resolvido, disse que 

tem uma reunião na sexta-feira na comunidade e gostaria de poder levar uma 

notícia boa para aqueles moradores, porque, são dois ônibus, um está quebrado, 
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e o outro está precisando de manutenção, desta forma, precisa saber o que está 

acontecendo. Agradeceu, em nome do Presidente, à todos os companheiros 

Vereadores, que estão preocupados com essa Reforma Administrativa. 

Finalizando, disse que o Secretário de Obras, Senhor Elói, tem que fazer um 

cronograma para dar início à recuperação das estradas e, também, informou ao 

Senhor Lindomar, que está na busca, junto com o Governo do Estado e, através 

do Deputado Dilmar, para conseguir alguma verba para o Lar dos Idosos. Nesse 

momento o Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, passou a 

Presidência ao seu Vice para fazer uso da Tribuna. De princípio parabenizou o 

Vereador o Luiz Carlos pelo discurso, afirmando que, realmente, os preços das 

passagens estão errados, e, acredita que, tem que lutar para melhorar esta 

situação, se colocando a disposição no que for preciso. Ressaltou, também, a 

questão da Reforma Administrativa, afirmando ser uma situação séria, porém, 

quando foi revogada a outra reforma, deu efeito repristinatório, revogando a Lei 

2.352, deu efeito à Lei 1.106/2001, onde podem usar esta estrutura, não estando 

desamparados, afirmando que, eles podem trabalhar com essa Lei de 2001. 

Salientou que tem que abaixar o valor da folha de pagamento, mas, quando se 

fala em abaixar a folha, os Vereadores tem que analisar se estão dispostos a 

colocar, as indicações feitas pelos mesmos, a disposição de serem exonerados, 

afirmando que, ajudar seja isso, relatando que tem algumas indicações feitas por 

ele na Prefeitura e, já disse ao Prefeito, que faça o que for preciso, reafirmando 

que a administração pode usar a Lei 1106/2001. Comentou que, também, 

conversou com o Vereador Luiz Carlos e também com o Vereador Marcos 

Menin, sobre o assunto da Secretaria de Agricultura, afirmando que o Secretário 

é sua indicação, mas que é um funcionário efetivo, sendo da área e está a algum 

tempo na pasta, expondo que a agricultura do município é muito forte e vai se 

fortalecer cada dia mais, e que não se pode aceitar que a Secretaria de 

Agricultura fique adjunta de outra secretaria, afirmou que estará lutando sobre 

esse assunto e que já pediu ao Prefeito para que essa Secretaria seja uma 

Secretaria e não Secretaria Adjunta. Comentou que esteve acompanhando o 
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Estradeiro em Miritituba, com relação ao escoamento, sendo uma grande luta na 

questão de estradas, pontes, para fazer esse escoamento, e não podemos ter a 

agricultura como uma Secretaria Adjunta, e que, em seu ponto de vista, está 

errado, afirmando, ainda, que precisa dar ênfase à esta Secretaria, disse também 

que, o Secretário é efetivo, tendo um extremo conhecimento, porém, está 

impedido de fazer os trabalhos, porque, não tem uma autonomia e tem que 

respeitar a hierarquia, e que já falou com o Prefeito para que se possa resolver 

esta questão da Secretaria da Agricultura, porque, é importante para município e 

região que, realmente, resolva isso. Também parabenizou e agradeceu os 

funcionários homenageados pelas Moções, ressaltando e lembrando a todos que, 

somos pagos para atender bem a população, apesar de ter algumas pessoas que 

estão nos seus cargos só pelo dinheiro, tratando, assim, a sociedade de qualquer 

jeito, sem respeito algum, não desenvolvendo um trabalho bom, e tem que 

mudar isso, porque, a população tem que ser tratada com excelência, tem que 

haver um melhoramento no atendimento ao público, destacando que a Câmara, 

também, tem que melhorar, agradeceu, novamente, a todos por estarem 

presentes. Finalizando parabenizou os Vereadores por estarem procurando 

melhorias, lembrando à todos que, além de Vereadores, são cidadãos 

altaflorestenses, sendo moradores e não bandidos, como às vezes são tratados, 

afirmando que, todos querem o melhor para nossa cidade, pedindo que as 

pessoas não os comparem com os bandidos de Brasília. Retornando à 

Presidência, o Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário autorização 

para dispensar o intervalo regimental, o qual todos concordaram. Nesse 

momento o Vereador José Elói Crestani, Líder do Prefeito, levantou questão de 

Ordem e solicitou a retirada de tramitação da Ordem do Dia, do Projeto de Lei 

nº 1.893/2017, de autoria do Executivo Municipal, através do Requerimento nº 

021/2017, entregue ao Presidente, que, após, solicitou ao Senhor Secretário que 

fizesse a leitura do referido Requerimento, o qual assim o fez, após a leitura o 

Senhor Presidente colocou em votação o referido Requerimento nº 021/2017, o 

qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente determinou 
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o arquivamento do Projeto de Lei 1.893/2017, solicitando o encaminhamento do 

expediente do fato ao Poder Executivo. Nesse momento a Vereadora Elisa 

Gomes Machado levantou questão de ordem sobre a discussão do referido 

Requerimento nº 021/2017, sendo justificado pelo Presidente, as razões de não 

ter sido colocado em discussão. Passando à Ordem do Dia, foi colocada em 

deliberação a Emenda nº 001/2017, de autoria dos Vereadores: Mequiel Zacarias 

Ferreira e Charles Miranda Medeiros, “Modificativa, supressiva e aditiva ao 

Projeto de Lei nº 003/2017, que “dispõe sobre a apresentação de artistas de rua 

nos logradouros públicos do município de Alta Floresta, e dá outras 

providências”, a qual foi discutida pelo seu autor, Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira, o qual disse que, será votado o Projeto dos Artistas de Rua, e que, 

durante a análise, mudou-se o nome de “artista de rua”, para “artista na rua”, 

sendo uma das designações, já que, o artista é artista em qualquer lugar, nesse 

sentido, essa Emenda foi discutida na Comissão, fazendo as alterações que 

julgaram necessárias dentro do que foi orientado, salienta ser importante 

esclarecer que, quando o Projeto entrou na Comissão, foi discutido, foi à 

Secretaria de Cultura, conversou com a Secretária, conversou, também, com os 

artistas, com os Agentes de Trânsito, representantes da polícia, representantes da 

impressa e com os cidadãos, sendo, tudo o que foi discutido dentro desse 

Projeto, não só o que ele (Vereador Mequiel) está falando, mas sim, que ouviu 

as pessoas as quais julgou necessário, porque, são pessoas que entendem e tem 

interesse no assunto. Disse que a Secretaria de Trânsito mantém a posição 

contrária, mas, o fato é que precisa regulamentar, e nesse sentido, foi ajustado o 

que seria necessário, como, a comercialização de produtos nos sinais, existe uma 

Lei Municipal que estabelece as normas de comercialização, portanto, não foi 

alterado nada que não é legal dentro do município, outra a questão, é com 

relação de quem é responsável pelos danos se vir acontecer alguma coisa, por 

exemplo, um acidente na faixa de pedestre, então, se for uma infração de trânsito 

causada pelo motorista, ele será responsável, agora, se for o artista que causar o 

dano, ele é responsável, onde, cada ente, precisará manter sua responsabilidade, 
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e isso foi esclarecido no Projeto, explicou ainda que, sobre onde o artista vai 

executar o serviço, disse que o mesmo não vai fazer em cima da faixa, e sim, 

entre a faixa de contenção e a faixa de pedestre, também, tendo horários para as 

apresentações, explicou, também que, foi acrescentado um artigo que designa a 

Secretaria de Cultura a fazer o controle e acompanhamento dos artistas, 

afirmando que, esta Emenda vem para suprir as necessidades, não sendo uma 

coisa inútil, ao contrário, sendo um  avanço nas coisas que acontecem e não tem 

regulamentação. Finalizando, pediu à todos os Vereadores seus votos favoráveis 

à Emenda. Após discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência foi colocado em deliberação o Projeto 

de Lei nº 003/2017, de autoria dos Vereadores Mequiel Zacarias Ferreira e 

Oslen Dias dos Santos (Tuti), que em súmula: “Dispõe sobre a apresentação de 

artistas de rua nos logradouros públicos do município de Alta Floresta, e dá 

outras providências”, o qual foi aprovado por todos. Em seguida foi colocado 

em deliberação o Projeto de Decreto Legislativo nº 016/2017, de autoria do 

Vereador Emerson Sais Machado, que em súmula: “Autoriza a doação de bens 

móveis da Câmara Municipal, classificados como inservíveis pela Comissão de 

Avaliação de Bens da Câmara Municipal de Alta Floresta”, o qual foi discutido 

pelo seu autor, Vereador Presidente, Emerson Sais Machado, o qual 

esclareceu que essa doação são uns móveis que tem na Câmara e que, está 

doando à Prefeitura, e o que pode ser útil, o Executivo faz a distribuição da 

maneira que entender melhor. Após discussões, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir foi colocado em 

deliberação o Ofício nº 115/2017/GP, de 18 de Abril de 2017, de autoria do 

Senhor Waldiney Trujillo – Coordenador, que: “REQUER a utilização do 

Plenário no dia 26 de abril do corrente, das 9:00 às 12:00 horas com a finalidade 

de realização de Audiência Pública referente trabalhos de elaboração do PMSB 

– Plano Municipal de Saneamento Básico e PMGIRS – Plano Municipal de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos”, o qual foi discutido pelo 

Vereador Presidente, Emerson Sais Machado, o qual esclareceu que o uso do 
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Plenário está provocando um alto custo para a Câmara, que estão solicitando o 

Plenário quatro à cinco vezes por semana, aumentando, assim, os custos com 

energia, entre outras despesas, e os recursos não aumentam, então, vai haver 

uma mudança no Regimento, para assim, poderem lidar melhor com esta 

situação. Após discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por todos. Na sequência foi colocada em deliberação a Moção nº. 

012/2017, de “CONGRATULAÇÕES com o servidor público Adenilson 

Paulino dos Santos, popularmente conhecido como “Biriba”, pelos relevantes 

serviços prestados em nosso município”, de autoria do Vereador Valdecir José 

dos Santos (Mendonça), a qual foi discutida pelos Vereadores: Valdecir José 

dos Santos (Mendonça), Luiz Carlos de Queiróz e Senhor Presidente, 

Emerson Sais Machado, os quais enalteceram o homenageado da Moção, 

reconhecendo o seu trabalho e sua dedicação pela sociedade. Relatando ao 

mesmo que, ele é um exemplo de funcionário público, sendo merecedor do 

reconhecimento. Após discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. A seguir foi colocada em deliberação a Moção nº. 

013/2017, de “CONGRATULAÇÕES com o servidor público Cícero Paulino 

dos Santos, popularmente conhecido como “Cicinho”, pelos relevantes serviços 

prestados em nosso município”, de autoria do Vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça), a qual foi discutida pelos Vereadores: Marcos Roberto 

Menin, Valdecir José dos Santos (Mendonça), José Elói Crestani, Elisa 

Gomes Machado, Luiz Carlos de Queiróz, Oslen Dias dos Santos (Tuti) e 

José Aparecido dos Santos (Cidão), os quais agradeceram, imensamente, o 

homenageado da Moção por todos os anos de dedicação e trabalho na Secretaria 

de Obras, ressaltando seu profissionalismo, seu bom caráter e comprometimento 

com o município, tendo seus trabalhos reconhecidos pela população. 

Acentuaram, também, que mais servidores deveriam ser homenageados, e, até 

mesmo, receberem o Título de Cidadão Altaflorestense dado pela Câmara. 

Nesse momento o Vereador Tuti pediu para fugir um pouco do assunto, 

informando à todos que o Governo do Estado pagou quase todo o déficit de 
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2017 (dois mil e dezessete) do Hospital Regional, faltando só um pouco, e que 

do ano de 2016 (dois mil e dezesseis) será feito a programação para o começo de 

maio, mas, afirma que, não acabou os problemas do hospital, restando muitos 

ainda. Após discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada 

por todos. Na sequência foi colocada em deliberação a Moção nº. 014/2017, de 

“CONGRATULAÇÕES a Escola Estadual Vitória Furlani da Riva pela 

comemoração dos 40 anos de fundação celebrados no dia 10 de março, 

extensiva à todos os colaboradores que já atuaram na mesma nesse percurso 

histórico”, de autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, a qual foi 

discutida pelos Vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, o qual informou que, 

os representantes da escola não puderam vir receber a Moção. Salientou que, em 

abril, esteve acompanhando a ação feita pela escola em arrecadar alimentos para 

o Lar dos Idosos e, também falou que, a mesma é uma escola muito antiga no 

município, onde, nesses quarenta anos de fundação, passou muita gente por lá. 

Ressaltou que a Escola Furlani tem uma importância histórica no município, 

sendo esta Moção uma valorização e reconhecimento para a mesma. Finalizou 

dizendo que gostaria de entregar, pessoalmente, a Moção aos coordenadores da 

escola. Marcos Roberto Menin, o qual parabenizou o Vereador Mequiel por 

essa Moção, declarando que teve o privilégio de estudar na Escola Furlani, 

fazendo, a mesma, parte da sua vida. Após discussões, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste momento a Vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto, solicitou que seja colocado sob deliberação do 

Plenário pedido de dispensa de Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo 

nº 016/2017, sendo que tal pedido foi acatado por todos. Neste momento o 

Senhor Presidente colocou a Tribuna a disposição da Vereadora Elisa Gomes 

Machado, para discutir a respeito da retirada da Ordem do Dia, do Projeto de 

Lei nº 1.893/2017, a qual disse que, às vezes, as pessoas estão participando da 

Sessão e não sabem o que está sendo votado. Agradeceu ao Líder do Prefeito, 

Vereador Elói, pela retirada do Projeto, salientando que, este projeto está sendo 

discutido há vários dias, a inconstitucionalidade do mesmo, e esteve na 
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Prefeitura falando do projeto e, conversou também, com a Vereadora Cida sobre 

o mesmo. Disse que, a retirada do Projeto contribuiu muito com o funcionário 

público para que eles não tivessem perdas e prejuízos nas suas carreiras. Neste 

momento o Senhor Presidente explicou que a Vereadora não pediu aparte, mas 

disse que, é justo ceder a palavra para a discussão. Falou sobre a Pista do 

Cabeça, Ourolanda, Pista Nova e Assentamento, ressaltando que, o município de 

Alta Floresta não tem nenhum distrito, e que irá lutar para que isto aconteça, 

pois, para a Secretaria de Obras se deslocar até essas regiões, é muito longe, 

sendo grande os gastos. Disse ainda que, conversou com o Secretário Elói para 

que deixe umas três máquinas naquela região, gerando assim, uma economia 

grande para a Prefeitura, e para a região seria muito bom, e que, com a criação 

do distrito, os maquinários ficariam lá. Disse que conta com o apoio de todos. 

Após, 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.   


