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

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia nove de maio 

de dois mil e dezessete, com início às nove horas e vinte 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. Na sequência o Senhor Secretário fez a leitura das 

seguintes correspondências recebidas: Ofícios nºs. 022, 023, 026, 027 e 

029/2017, de autoria do Senhor Diony Ferreira Lima, Contador da Prefeitura 

Municipal de Alta Floresta, encaminhando Balancetes referentes aos meses de 

julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2016; Ofício convidando 

para participar da “2ª Marcha Municipal Em Favor da Vida: Aborto Não!”, no 

dia 12 de maio do corrente, às sete horas, e Ofício do Secretário Municipal de 

Infraestrutura, Senhor Elói Luiz de Almeida, informando que a Avenida 

Jaime Veríssimo de Campos (Avenida do Aeroporto), encontra-se liberada 

desde o final da tarde de segunda-feira (08/05), para tráfego de veículos, 

pedestres e ciclistas. Após, o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

matérias em apresentação: Indicações nºs. 097 e 098/2017, ambas de 

autoria da Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto; Indicações nºs. 099 e 

105/2017, ambas de autoria do Vereador Marcos Roberto Menin; Indicações 

nºs. 100 e 101/2017, ambas de autoria do Vereador Luiz Carlos de Queiróz; 

Indicação nº 102/2017, de autoria do Vereador José Elói Crestani; Indicações 
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nºs. 103 e 104/2017, ambas de autoria do Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira; Projeto de Lei nº 1.900/2017, de autoria do Executivo Municipal, 

que em súmula: “Institui, no município de Alta Floresta, o ‘Serviço de 

Acolhimento em Família Acolhedora’, que visa propiciar o acolhimento 

familiar de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por decisão 

judicial”; Projeto de Lei nº 005/2017, de autoria do Vereador José Elói 

Crestani, que em súmula: “Institui o Dia do Garimpeiro e dá outras 

providencias”; Projeto de Resolução nº 003/2017, de autoria dos Vereadores: 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Charles Miranda Medeiros, Demilson 

Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado, Emerson Sais 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) e Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), que em súmula: “Altera o disposto no § 3º do artigo 108, institui 

o inciso V ao artigo 166 e acrescenta-se ao parágrafo único do artigo 167, da 

Resolução nº 078/95 que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Alta Floresta/MT”; Projeto de Resolução nº 004/2017, de 

autoria da Mesa Diretora, que em súmula: “Altera o disposto no inciso I e no 

parágrafo único do artigo 34-A da Resolução nº 078/95 que dispõe sobre o 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Alta Floresta/MT”, Projeto de 

Resolução nº 005/2017, de autoria dos Vereadores: José Aparecido dos 

Santos, Aparecida Scatambuli Sicuto, Luiz Carlos de Queiroz, Oslen Dias dos 

Santos, Silvino Carlos Pires Pereira e Valdecir José dos Santos, que em 

súmula: “Altera o disposto no inciso I do artigo 213-A da Resolução nº 

078/95 que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Alta 

Floresta/MT”. 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. A primeira a usar da Tribuna foi a Vereadora Aparecida 
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Scatambuli Sicuto, a qual cumprimentou aos presentes e de início destacou a 

presença dos Professores, Doutores e Coordenadores da UNEMAT, que 

vieram receber uma Moção de Congratulação pelos vinte e cinco anos da 

Instituição. Falou sobre as cobranças realizadas quanto a problemática da 

saúde, lembrando a todos sobre a reunião que aconteceu na cidade de Sinop, 

com o Governador do Estado, na qual foi feito um levantamento dos 

problemas existentes nos hospitais do estado com as OS, onde ocorreram 

várias denúncias, sendo firmes com o Governador nas cobranças das 

denúncias realizadas, e dos problemas com a saúde. Informou que já estão 

fazendo um levantamento dos quatro hospitais que tem OS, e que a reunião 

está trazendo resultados. Agradeceu ao Secretário de Saúde, Senhor Adonis 

por ter atendido um pedido de ajuda à uma pessoa que precisou e lhe 

procurou, ressaltando que, em trinta minutos seu problema foi resolvido, 

então, disse que, vê no novo Secretário, uma boa vontade em ajudar quem 

precisa. Expôs que, também está cobrando o começo das atividades da 

Terceira Idade, e, em contato com a Secretária Luzmaia, obteve informações 

que há dois problemas, terminar o Centro de Convivência (parte de 

iluminação, banheiros), e alimentos (lanches), porém a licitação já saiu e, 

afirma que, estará, juntamente, com o Vereador Mendonça, acompanhado o 

que vai acontecer, informando à todos que, as atividades voltarão a ser 

realizadas no Clube Aurora, até que fique pronto o Centro de Convivência. 

Ressaltou sobre a Caravana da Transformação, que acontecerá em Alta 

Floresta no período de seis à dezesseis de junho, afirmando que a visita da 

caravana ao município foi um pedido seu, do Vereador Demilson e do 

Vereador Tuti ao Governo e aos Deputados Nininho e Nilson Leitão. 

Destacou a importância da participação, enfatizando que não adianta só fazer 

cobranças e não participar das coisas que acontecem. Parabenizou o Prefeito e 

o Secretário de Infraestrutura pelo término da obra da Avenida do Aeroporto, 

afirmando que, o serviço foi bem feito, e cobrou que seja feito em outras 

pontes e bueiros estes serviços definitivos, e não paliativos, solicitou também, 
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o cronograma e execução das obras e serviços a serem realizados. 

Finalizando, falou da Equipe do Tribunal de Contas que se encontra no 

município, começando, amanhã, suas atividades com a Palestra Consciência 

Cidadã, pedindo ao povo que participem. Na sequência usou da Tribuna o 

Vereador Charles Miranda Medeiros, o qual cumprimentou aos presentes e 

de princípio salientou e agradeceu o empenho do engenheiro Fernando, na 

obra da Avenida do Aeroporto, falando que foi um trabalho complicado, por 

motivo das chuvas, dizendo que se trabalhava um dia e parava-se dois, e, por 

causa dessa problemática toda, ainda assim, foi realizado um trabalho rápido, 

agradecendo pela obra, parabenizou também, o Secretário de Obras, Senhor 

Elói, pelo excelente trabalho realizado à frente daquela Secretaria. Logo após, 

solicitou um minuto de silêncio em respeito à Servidora Pública e 

altaflorestense, Letícia, que veio à óbito por um tumor linfoma (câncer), no 

sistema linfático. Em Seguida, ressaltou que esteve reunido na Secretaria de 

Saúde com todos os médicos, para tentar aprovar a padronização do protocolo 

de atendimento e critérios de prioridades, porque, se a Secretaria não tiver 

integrada com o Hospital Regional, a saúde não vai andar, e a população 

sofrerá as consequências, enfatizou também, a questão do grande número de 

pacientes que vem dos municípios vizinhos, que dão o endereço de Alta 

Floresta e são atendidos, e não tem como cobrar dos municípios de origem, 

expondo que, precisa solicitar o cartão do SUS, porque, há uma grande 

quantidade de população que vem de outros municípios, fazem consulta, 

pegam remédios, só que o que vem de recurso para o município é em cima da 

quantidade da população do município de Alta Floresta, afirmou que foi 

trabalhada a questão dessa cobrança, priorizando, assim, o atendimento na 

rede, dizendo que, acredita que, a reunião vai ajudar a população. Finalizando 

falou do número de violência do município, enfatizando que a população tem 

que se unir e entrar nessa luta, cobrar um do outro, e fiscalizar, denunciando à 

polícia, porque, muitas vezes o povo cobra, mas não faz a sua parte. Após fez 

uso da Tribuna o Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual 
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cumprimentou aos presentes e inicialmente ressaltou a importância da 

participação da população nas Sessões da Câmara. Falou da problemática de 

todos os anos, quanto aos caminhões pipas para molhar as ruas dos bairros, 

enfatizando que, já há muitas reclamações quanto a poeira, mas, até o 

momento, não se ouviu falar em articular o processo da licitação, para 

contratar esses caminhões, solicitando ao Líder do Prefeito, Vereador Elói, e 

ao Presidente, Vereador Emerson, a cobrança quanto a esse assunto, pois, o 

povo sofre com a poeira, e é importante esse trabalho de molhagem. 

Ressaltou o discurso do Vereador Luiz Carlos, na Sessão passada, quanto a 

cobrança do preço da passagem, acreditando ser uma bandeira importante, 

afirmando que, o valor das passagens até Cuiabá estão absurdas, salientando 

que não existe concorrência, e que vai levar adiante esse assunto, e dar 

prioridade para, assim, ser feito um trabalho justo, tendo um valor justo. Fez 

agradecimentos ao Secretário Elói pelo grande trabalho das demandas dos 

bairros, afirmando que, os trabalhos estão ficando muito bons, porque, se o 

povo reclama, na maioria das vezes, está certo, com razão, e tem que resolver 

os problemas. Finalizando falou sobre a Terceira Idade, da importância das 

entidades ter um representante para trazer as informações que estão 

acontecendo, salientando que, precisa haver essas recreações e atividades 

para as pessoas da Terceira Idade. Na sequência usou da Tribuna o Vereador 

José Elói Crestani, o qual cumprimentou aos presentes e de princípio 

agradeceu a presença da equipe da UNEMAT, parabenizando pelos vinte e 

cinco anos de dedicação. Parabenizou também, o Engenheiro Fernandes, pelo 

trabalho na Secretaria de Infraestrutura. Comunicou à todos que, recebeu uma 

reivindicação dos servidores da Secretaria de Educação, onde foi informado 

que, na estrada 325, Rio Paranaíta, Comunidade Ourolanda, tem uma ponte, 

onde os alunos tem que descer do ônibus, para assim, não correrem risco, 

porque, a mesma está perigosa, salientando que, esteve conversando com o 

Secretário de Obras, Senhor Elói, e o mesmo lhe garantiu e fez o 

compromisso de fazer um quebra galho na ponte, por enquanto, porque, é 
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uma ponte do Estado, e a Prefeitura no momento não tem material suficiente 

para fazer a ponte, mas vai restaurar, para assim, quando o Governo tiver 

condição fazer. Comentou sobre a Melhor Idade, parabenizando a Vereadora 

Cida e Vereadora Elisa pelas cobranças das atividades, afirmando que, esteve 

conversando com a Primeira Dama, passando a situação atual para ela, e, 

segundo informações da mesma, está finalizando o local para, assim, eles 

realizarem suas atividades, mas, até concluir as obras, as atividades ocorrerão 

no Clube do Aurora. Comentou que, a pedido de alguns companheiros, fez 

um Projeto de Lei que institui o Dia do Garimpeiro, porque, muitas pessoas 

perderam a vida ajudando a construir a cidade, e o dia será comemorado no 

dia dezenove de maio, no mesmo dia que se comemora o aniversário da 

cidade. Em seguida usou da palavra o Vereador Demilson Nunes Siqueira, 

o qual cumprimentou a todos e inicialmente falou que no final de semana 

esteve acompanhando a delegação de Alta Floresta do Atletismo, na cidade de 

Sorriso, onde ocorreu a “Corrida da Soja”, salientando que foram vinte atletas 

representando o município de Alta Floresta, e três, conseguiram subir no 

pódio. Destacou, também, o Estadual de Ciclismo, na cidade de Sinop, com a 

participação de três atletas representando o município e, dois, conseguiram 

subir ao pódio. Relembrou o que a Vereadora Elisa falou, que o esporte é a 

propaganda mais barata para divulgar o município, levar o nome de Alta 

Floresta à outros municípios. Destacou que, a maioria dos atletas, tira 

dinheiro do bolso para viajar, por isso, parabenizou as pessoas do esporte que 

vão divulgar o município. Após fez uso da Tribuna o Vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira, o qual cumprimentou à todos e de início disse da alegria 

da presença dos profissionais da UNEMAT, parabenizando a Vereadora Cida 

pela Moção à Instituição. Salientou que iria falar, novamente, o que já vem 

falado várias vezes, com relação a questão da administração, enfatizando a 

fala do Vereador Mendonça, sobre a molhagem das ruas, dizendo ser 

cansativo ficar falando e repetindo sempre as mesmas coisas, citando o 

exemplo da Terceira Idade, que não acaba de um ano para outro, sendo um 
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trabalho contínuo, e o período da seca, todos os anos também tem, e que, 

considerando o princípio da administração pública, que é o planejamento, 

cabe ao Executivo se planejar melhor, e que, o Executivo não precisa esperar 

que os Vereadores cobre para, assim, haver as licitações, desta forma, não 

haveria desgastes, tanto do Executivo e, também, do Legislativo. Disse ainda 

que, várias pessoas ligam e o procuram, para que suas ruas sejam molhadas, 

mas, afirma que isso não é o trabalho do Vereador, e que, se o Executivo 

tivesse previsto, isso não aconteceria. Falou, também, sobre a questão das 

passagens e dos medicamentos, que são itens do cotidiano que merecem 

planejamento, assim sendo, sobraria tempo para dar ênfase em outros 

assuntos, como por exemplo, o estudo da Reforma Administrativa, que 

precisa ser resolvida de maneira urgente, pois, tem pessoas que perderam seus 

cargos e continuam trabalhando, e precisa ser resolvido, lembrando, também 

que, tem salários da educação atrasados, que os professores já receberam, 

mas, os demais funcionários da educação não, e, também, os funcionários da 

saúde não receberam, ressaltando que são questões preocupantes. Comunicou 

à todos que o site do Plano de Saneamento Básico já está ativo, convidando a 

todos que acompanhe, porque, existe uma política municipal e que, é muito 

importante, e precisa da participação de todos, informando que o endereço do 

site é: pmsbaltafloresta.com.br, falando que, no site tem o cronograma das 

audiências e das reuniões, tanto na zona urbana, como, na zona rural. 

Parabenizou todas as mulheres que participaram da Conferência da Saúde da 

Mulher, evidenciando que, também, precisa haver um acompanhamento das 

discussões destas políticas. Convidou a todos para participarem, amanhã à 

noite, no Gold Eventos, a palestra Consciência Cidadã, com o Tribunal de 

Contas do Estado. Finalizando, disse que, irá fazer a proposição de alteração 

do Regimento Interno, relativo as Indicações, afirmando que, ficar fazendo 

Indicação por fazer não dá resultado, que há Indicação de pintura de faixas 

desde fevereiro e não obtém respostas, destacando que, os Secretários tem 

que ter consciência que deve responder as Indicações, sendo elas, positivas ou 
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não. Em seguida fez uso da palavra a Vereadora Elisa Gomes Machado, a 

qual cumprimentou aos presentes e de início disse do prazer e honra de ter os 

funcionários da UNEMAT, e a Família Leal, presentes na Sessão. Falou sobre 

a marcha em favor da vida, que acontecerá nessa sexta-feira, salientando ser 

um Projeto de Lei, sancionado a pedido do Juiz, Doutor Douglas, que, na 

época, veio à Câmara e falou da importância desse dia, então, reforçou que, 

na sexta-feira, haverá a caminhada e, na semana subsequente, acontecerão 

palestras nas escolas sobre abortos e, também, será realizado um trabalho nos 

PSF’s. Destacou sobre a questão da 3ª Idade, e, disse estar feliz, pois, depois 

de tantas cobranças, irão começar dia vinte e cinco suas atividades, dizendo 

ter carinho especial por essas pessoas, porque, tem dezesseis anos que os 

acompanha. Salientou, ainda que, precisa haver uma reunião de emergência 

com o Prefeito, dizendo não ser possível tudo o que está acontecendo na 

administração. Sobre a saúde, disse que ficou feliz em escutar a Vereadora 

Cida informando que o Estado está resolvendo o problema da saúde no 

Hospital Regional, mas, afirma ser preciso que os Vereadores se reúnam e 

façam a cobrança do município, porque, senão ficará como, quem cobra é só a 

Vereadora Elisa, porque, não gosta do Prefeito, afirmando não tem nada a 

ver, e que deve se cobrar o Prefeito, declarando que os funcionários da saúde 

estão todos sem receber, está faltando medicamentos, pois, não teve licitação 

para comprar medicamentos, dizendo ser uma situação séria o que está 

acontecendo, falando que está cobrando isso desde o começo do ano, e que na 

educação, também, tem funcionários sem receber, crianças ficando sem aulas 

na região da Pista do Cabeça, porque, não teve pagamento para as empresas 

terceirizadas, ressaltando a falta de cronograma e seriedade. Disse, também, 

com relação ao IPTU que, quiseram economizar não entregando os carnês e 

serem retirados no site, porém, disse que teve uma informação de uma fonte 

extra-oficial que, apenas 30% (trinta por cento) das pessoas retiraram seu 

boleto, questionando onde se vai parar, se isso é ser oposição ou ser posição, 

perante o povo. Solicitou do Presidente que marque uma reunião com o 
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Prefeito, para que assim, o mesmo explique o que está acontecendo, sendo 

muito séria essa situação, o orçamento está pequeno e falta planejamento, 

tendo ainda, uma folha de pagamento de mais de seis milhões de reais. 

Destacou que se encontra, na Casa, o Projeto da Reforma Administrativa para 

ser estudada. Após fez uso da Tribuna o Vereador Oslen Dias dos Santos 

(Tuti), o qual cumprimentou à todos e de início falou sobre a Caravana da 

Transformação, onde foi protocolado um ofício, pedindo que a Caravana 

viesse ao município, e, logo em seguida, tiveram a confirmação, pelo Senhor 

José Arlindo, que é o Secretário de Gabinete do Governo, e que a caravana 

vinha ao município de Alta Floresta em agosto ou setembro, porém, 

anteciparam para junho, ressaltando que vários Vereadores fizeram parte da 

cobrança desse processo, salientando que, este Programa da Caravana, é 

muito importante, principalmente, na área da saúde, pois, irá fazer cirurgias 

pequenas. Parabenizou o Secretário de Obras, Senhor Elói, pelo trabalho de 

qualidade na Avenida do Aeroporto, afirmando que, ficou muito bom o 

serviço, ressaltando que tinha algumas pessoas sem paciência, porém, a 

demora do serviço, foi contemplada com qualidade, e que, também, iniciará 

no bairro Boa Nova, esperando só o Prefeito chegar para autorizar o serviço, 

e que esta recuperação acontecerá em todos os bairros da cidade. Solicitou 

que seja marcada uma reunião com o Prefeito, para tratar, principalmente, 

sobre o assunto da Secretaria de Obras, para que o Executivo dê apoio total 

ao Secretário Elói, porque, já entrou o período da seca, e se, não agilizar o 

conserto dos maquinários, a Secretaria não terá condições de trabalhar e, 

aproveitando a reunião, também, irão cobrar agilidade nas outras Secretarias. 

Disse sobre uma Emenda do Deputado Nininho para a 3ª Idade, que vem se 

arrastando há três anos, pediu que os Vereadores ajudem para que seja 

apresentado um projeto para liberar esta Emenda, citando ter a Emenda do 

Centro do Idoso, a Emenda de cento e trinta mil reais para a aquisição de 

equipamentos para os postos saúde e, mais de dois milhões de reais para lama 

asfáltica, afirmando que, é necessário cobrar a Prefeitura e, principalmente, 
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na questão das certidões para, assim, não perderem recursos. Em seguida 

usou da Tribuna o Vereador Luiz Carlos de Queiróz, o qual cumprimentou 

a todos os presentes e inicialmente lembrou que fez uma crítica, na semana 

anterior, em relação ao Hospital Regional, por falta de alimentação e 

medicamentos, disse que concorda com a Vereadora Elisa, que a situação é 

séria, e o município deve agir rápido, e com relação a crítica, disse que 

procurou o Coordenador do Hospital, Senhor José Marcos, para buscar 

informações, e o mesmo lhe informou que, a situação já está resolvida, mas, 

disse que a cobrança é um trabalho do Vereador. Ressaltou que, também fez 

uma crítica quanto a demora da obra da Avenida do Aeroporto e, hoje, pode 

parabenizar o Secretário Elói e equipe, pela finalização do trabalho. Enfatizou 

que, continua insistindo no cronograma da programação dos trabalhos da 

Secretaria de Obras, pois, se tivesse uma programação, seria melhor para o 

Vereador ajudar o Secretário e, também, para dar satisfação à população, em 

um todo. Indicou ao responsável pelo estacionamento da feira livre que, fosse 

sugerido a ideia de liberar, pelo menos uma parte existe de um terreno do 

lado da feira, para que sirva de estacionamento à população. Agradeceu ao 

Vereador Mendonça, pelo apoio ao assunto dos altos preços das passagens de 

ônibus até Cuiabá, falando que, recebeu um telefonema do diretor 

responsável pela Empresa Xavantes, pedindo uma reunião na quinta-feira, às 

oito horas da manhã, pois, estarão em nosso município, os responsáveis dessa 

empresa, e que, os mesmos tem interesse em vir para Alta Floresta, 

convidando a todos os Vereadores para participarem dessa reunião. Aparte do 

Vereador Dida, o qual cumprimentou à todos, e lembrou que o Tribunal de 

Contas estará em nosso município, e esta questão da Empresa pode ser 

oficializada, porque, é uma licitação do Estado, e esta é uma situação que 

vem se arrastando há anos e pode ser elaborado um ofício com a assinatura do 

Legislativo e o Presidente entregar em mãos ao Presidente do Tribunal, para 

que ele notifique o Governo do Estado, para tomar providências quanto a 

licitação dessa linha, Alta Floresta à Cuiabá, porque, há anos que não se 
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resolve isso. Retornando e finalizando, Luiz Carlos falou da falta de 

calçamento no município, principalmente, nas Avenidas principais da cidade, 

disse que, procurou a assessoria para que passassem alguma informação, e lhe 

informaram que o Vereador Charles também está preocupado com esta 

situação, e que foi repassado que, já existem três leis, sobre esse assunto, e 

acredita que isto deveria ser informado à Secretaria de Cidade. Avisou que 

voltará nesse assunto na semana que vem. Na sequência usou da Tribuna o 

Vereador Marcos Roberto Menin, o qual cumprimentou aos presentes e 

iniciou informando que esteve na UNEMAT, fazendo uma reunião com os 

acadêmicos e, se comprometeu em trazê-los, na próxima Sessão, até a 

câmara, para poder analisar as demandas, salientando que o Vereador 

Mequiel cuidará da papelada e o Vereador Marcos Menin, do serviço de 

campo. Informou ao Líder, Vereador Elói, a respeito da ponte da Comunidade 

Ourolanda, que falou com o Deputado por telefone, cobrando que arrume a 

ponte, pois, a situação está um caos, e, disse ao Deputado que, se ocorrer um 

acidente a culpa vai cair em cima dele, e que, também, falou ao mesmo que, o 

Presidente Emerson, está até tirando do bolso para comprar gasolina para tirar 

madeira e fazer um remendo na referida ponte. Destacou que, foi até a 

Comunidade São Mateus para ver a situação do PSF daquela Comunidade, e 

disse que, foi prometido um ventilador no ano passado para o PSF e, até o 

momento, não haviam levado, então, fez questão de comprar dois 

ventiladores e mandar para a comunidade, porque, o que estava acontecendo 

era desumano. Comentou também que, fez uma Indicação para a reforma do 

PSF, salientando que teve uma reunião com o Secretário de Saúde, Senhor 

Adonis, e pediu que, assim que ele fosse fazer uma visita naquela região, 

queria acompanhá-lo, afirmando ter gostado do novo Secretário, e que viu 

nele, uma pessoa organizada e concentrada, e segundo o mesmo, quer fazer 

um modelo de PSF’s, para assim, todos funcionarem do mesmo jeito. 

Afirmou à todos que está disponível em ajudar sobre o assunto das passagens 

de ônibus, e fez uma cobrança sobre as duas poltronas reservadas para os 
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aposentados, que fosse reservado num lugar acessível. Parabenizou o 

Secretário Elói pelo término da obra da Avenida do Aeroporto, e, comunicou 

à todos que, estará, juntamente, com o Vereador Tuti, indo à Cuiabá, fazer 

algumas cobranças e pedidos possíveis. Parabenizou, também, o repórter 

Oliveira, por estar fazendo cobranças, e pediu para agradecer quando for 

atendida. Nesse momento o Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais 

Machado, passou a Presidência ao seu Vice para fazer uso da Tribuna. De 

princípio cumprimentou a todos, agradecendo e parabenizando o pessoal da 

UNEMAT pelos trabalhos realizados no município. Falou da contratação dos 

caminhões pipas para molhar as ruas, e, também, da necessidade de se locar 

patrol para atender os bairros que precisam de serviços de patrolamento nas 

ruas. Parabenizou o Secretário de Obras, Senhor Elói e toda sua equipe pelos 

brilhantes serviços que vem desenvolvendo em nossa cidade, e a divulgação 

dos mesmos, salientando que, toda Secretaria deveria divulgar os trabalhos 

que realiza, ressaltando o assunto das redes sociais, afirmando que, não era do 

seu costume usá-la, mas esse ano está usando e aconselha os Vereadores que 

façam o mesmo, enfatizando que, às vezes, o Vereador faz os trabalhos, 

porém, se não há divulgação, as pessoas acham que os Vereadores não estão 

fazendo nada. Sobre a questão da ponte do Rio Paranaíta, disse que foi duas 

vezes à Cuiabá para mostrar a situação, fez vídeos, mandou ofício, e não teve 

respostas, afirmando que há uma grande preocupação de como se encontra 

esta ponte. Falou que conseguiu duzentos litros de combustível, e o pessoal 

está tirando madeira, cerca de quatro metros cúbicos, afirmando que, a 

obrigação de arrumar a ponte, não é da Prefeitura, porém, o Estado não faz, e 

as Prefeituras tem que assumir, destacando que o dinheiro repassado do 

FETHAB abaixou muito e não dá nem para arrumar as pontes, expondo que o 

município está precisando da ajuda do Governo em algumas situações. Disse 

que, gostaria de estar na Tribuna agradecendo o Governo e o Estado, mas, 

infelizmente, até hoje, a Prefeitura está arcando com o que seria dever do 

Estado. Falou sobre as pinturas das faixas de pedestres e que fez uma 
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Indicação, há algum tempo, para se comprar uma máquina para pintura de 

faixa, e a mesma foi atendida e está em processo de licitação, proporcionando 

uma economia considerável ao município, ressaltando ao vereador Demilson 

que a máquina servirá, também, para fazer a ciclovia. Pediu o apoio dos 

colegas Vereadores e da população, sobre um projeto de “campo society”, em 

todos os bairros, e quer que, o primeiro a receber, seja o bairro Jardim das 

Oliveiras, reativando, assim, o esporte no município e, valorizando nossa 

juventude. Parabenizou o Vereador Cidão pela luta a favor do bairro Boa 

Nova, dizendo que acredita que a ponte vai sair, graças a luta do mesmo. 

Finalizando, falou que, segundo o Vereador Tuti, o pregão dos medicamentos 

começou ontem, e, afirmou não estar faltando medicamentos, só alguns que 

sempre faltou, dizendo que nunca irá ter 100% (cem por cento) dos 

medicamentos. 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 colocado em deliberação 

o Projeto de Lei nº 004/2017, de autoria do Vereador Luiz Carlos de Queiróz, 

que em súmula: “Altera dispositivos das Leis Municipais 082/85, 709/97, 

2317/2016 e dá outras providências”, o qual foi discutido pelos Vereadores: 

Luiz Carlos de Queiróz, o qual informou que esse Projeto está apenas 

modificando o nome da Avenida Ariosto da Riva para Avenida Colonizador 

Ariosto da Riva. Senhor Presidente, Vereador Emerson Machado, o qual 

parabenizou o Vereador Luiz Carlos pelo Projeto e pelos cinco mandatos e 

trabalhos realizados nesta Casa de Leis. Após discussões a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi 

colocada em deliberação a Moção nº. 017/2017, de “CONGRATULAÇÕES 

com o Senhor Ademar Leal, pelos relevantes serviços prestados em nosso 

município”, de autoria do Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), a qual foi 

discutida pelos Vereadores: Oslen Dias dos Santos (Tuti), Charles Miranda 

Medeiros, Marcos Roberto Menin, José Aparecido dos Santos (Cidão), 

Valdecir José dos Santos (Mendonça), Elisa Gomes Machado, José Elói 
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Crestani, Luiz Carlos de Queiróz, Aparecida Scatambuli Sicuto, Senhor 

Presidente e Demilson Nunes Siqueira, os quais ressaltaram e 

parabenizaram toda a Família Leal, nas pessoas dos Senhores Ademar e 

Lindomar, pelos excelentes trabalhos realizados no nosso município, 

mostrando à todos a capacidade humana e imparcialidade que toda família 

tem com o jornalismo. Enfatizaram ser oportuna a presente Moção de 

homenagem, uma vez que, é o mês de aniversário do município, e os mesmos 

serem pioneiros de nossa cidade. Após discussões, a matéria foi colocada em 

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

deliberação Moção nº. 018/2017, de “CONGRATULAÇÕES com o Senhor 

Lindomar Arcânjo Leal, pelos relevantes serviços prestados em nosso 

município”, de autoria do Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), a qual foi 

discutida pelo Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual 

Mendonça parabenizou o Senhor Lindomar pelos trabalhos realizados na 

assessoria de comunicação da Secretaria de Obras, enfatizando a lealdade que 

o mesmo tem com o Secretário. Após discussões, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por todos. Após foi colocada em deliberação 

Moção nº. 019/2017, de “CONGRATULAÇÕES à Universidade do Estado de 

Mato Grosso – UNEMAT, pela comemoração dos 25 anos de fundação, 

celebrados no dia 05 de abril, extensiva à todos os colaboradores que já 

atuaram na mesma nesse percurso histórico”, de autoria da Vereadora 

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

Aparecida Scatambuli Sicuto, a qual falou do prazer de ter concluído dois 

cursos nessa universidade, afirmando ser uma defensora da mesma, disse que 

seu marido foi quatro anos professor da mesma e que, atualmente, sua filha, 

também é professora da faculdade. Parabenizou os profissionais, professores 

e coordenadores, dizendo que são profissionais admiráveis e que dão exemplo 

à sociedade. Charles Miranda Medeiros, o qual parabenizou a Vereadora 

pela Moção e, também, todos os servidores públicos da UNEMAT pela 

contribuição na educação do município de Alta Floresta, levando a cultura à 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

Pág. 15 de 16 
 

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

email: separcmaf@gmail.com _ site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

 

todos. Mequiel Zacarias Ferreira, o qual disse que, quando se apresenta 

Moção, acha que é o momento ideal, enquanto Legislador, de ver a 

necessidade de acompanhar as Instituições Estaduais e o fortalecimento 

dentro do município. Disse que, quando se fala em vinte e cinco anos, vê o 

momento de se pensar no que pode ser feito para fortalecer a instituição, 

porque, são mais de mil acadêmicos que fomentam a economia no município, 

destacando que há alguns dias, receberam um projeto para tirar os 2% (dois 

por cento) de subvenção da receita do município, afirmando que, isso não 

pode acontecer, porque, a Instituição garante a formação superior no 

município e em toda a região. Dentre outros comentários, citou algumas ações 

que estão sendo feitas a nível estadual e federal, sobre o fortalecimento da 

Instituição. Finalizando, expôs seu carinho e parabenizou à todos os 

profissionais da UNEMAT. Elisa Gomes Machado, a qual parabenizou a 

Vereadora Cida pela Moção de Congratulações aos profissionais da 

UNEMAT, parabenizou, também, os profissionais da Instituição pela 

conquista dessa Universidade para o município de Alta Floresta, tendo, a 

mesma, uma história de muitas lutas, destacando que, quando se fala em vinte 

e cinco anos, realmente, tem que se comemorar bodas de prata. Expôs a 

importância da Universidade para nosso município, destacando, também, a 

emenda à Lei Orgânica feita pelo Vereador Roboredo, informando que, até 

hoje, não conseguiu efetivar esse recurso, a não ser, alguns convênios. 

Finalizando disse que a Faculdade tem todo o seu respeito e gratidão. Marcos 

Roberto Menin, o qual parabenizou os profissionais da UNEMAT, 

colocando seu gabinete a disposição dos mesmos. Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), o qual parabenizou a Vereadora Cida pela Moção em 

reconhecimento aos vinte e cinco anos da Instituição, parabenizando, 

também, os profissionais que trabalham na Faculdade, afirmando que foi um 

prazer assinar a presente Moção. Senhor Presidente, o qual parabenizou os 

profissionais da UNEMAT, dizendo que, hoje a Faculdade tem uma grande 

estrutura, no entanto, passou por muitas dificuldades e lutas para chegar onde 
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está hoje, afirmando que Alta Floresta precisa do brilhante trabalho realizado 

pelos profissionais daquela Instituição. Após discussões, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi 

colocada em deliberação a Moção nº. 020/2017, de “PESAR com a Família da 

Jovem Amanda Rodriguês Rego, falecida no último dia 23 de abril do 

corrente”, de autoria do Vereador Luiz Carlos de Queiróz, a qual foi aprovada 

por todos. Neste momento a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, na 

qualidade de Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 

solicitou que seja colocado sob deliberação do Plenário pedido de dispensa de 

Redação Final do Projeto de Lei nº 004/2017, sendo que tal pedido foi 

acatado por 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 e vinte e nove minutos.  


