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

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia dezesseis de 

maio de dois mil e dezessete, com início às nove horas e dezenove 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: Convite 

do Prefeito Municipal, Asiel Bezerra, e da Comissão Organizadora, 

convidando para prestigiar os eventos em comemoração aos quarenta e um 

anos do município de Alta Floresta, e Ofício do Diretor Executivo do 

IPREAF, convidando para participar da inauguração da ampliação da sede do 

Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta – IPREAF, 

no próximo dia dezoito de maio, às nove horas. Após, o Senhor Secretário fez 

a leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicação nº 106/2017, de 

autoria do Vereador José Aparecido dos Santos; Indicações nºs. 107, 108, 

109, 110 e 111/2017, todas de autoria dos Vereadores: Mequiel Zacarias 

Ferreira e Marcos Menin; Indicações nºs. 112, 113 e 114/2017, todas de 

autoria da Vereadora Elisa Gomes Machado; Indicação nº 115/2017, de 

autoria dos Vereadores Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida), e Indicações nºs. 116 e 117/2017, ambas de autoria do 

Vereador Emerson Sais Machado. O Senhor Presidente informou que as 
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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 José Aparecido dos Santos (Cidão), o qual cumprimentou a todos 

e inicialmente destacou a presença dos moradores do Bairro Boa Nova na 

Sessão, falou do desafio de sua vida, que chegou em Alta Floresta em 1977 

(mil novecentos e setenta e sete), onde foi desbravador da cidade, foi coletor 

e plantador de café, garimpeiro e, também, motorista, mas acredita que tudo 

isso não foi desafio, e sim, o maior de desafio de sua vida foi quando foi 

Presidente de Associação de bairro, porque, não ganhava um centavo, mas, 

ganhava muitas críticas e cobranças. Destacou a presença do novo Presidente 

do bairro Boa Nova, Senhor Neno, na Sessão, salientando que, quem deve 

receber cobranças são os Vereadores, Secretários, Prefeito e Deputados que 

ganham para isso, dizendo que, os Presidentes de Associações são 

trabalhadores comuns, e que, precisam de ajuda para fazerem algo nos 

bairros. Solicitou do Presidente, Vereador Emerson, do Líder do Executivo, 

Vereador Elói, e demais Vereadores, que ajudem a correr atrás dos recursos e 

interesses para a sociedade. Neste momento o Senhor Presidente, parabenizou 

o Presidente do bairro Boa Nova, Senhor Neno, afirmando que o Vereador 

Cidão tem razão, que o mesmo vai ter que ter tempo para trabalhar, e não vai 

ganhar nada, se colocando a disposição no que o bairro precisar. Na 

sequência fez uso da palavra o Vereador Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida), o qual cumprimentou aos presentes e de princípio deixou registrado 

que esteve no Hospital Regional, conversando com o Diretor, José Marcos, 

sobre a ampliação do Hospital e pendências que vem se arrastando por longas 

datas, e também, sobre as UTIs, que teve um bloqueio pelo Governo do 

Estado, teve algumas mudanças no projeto e, novamente, voltou para as mãos 

da justiça, para se fazer o despacho. Sugeriu ao Presidente, Vereador 

Emerson, que solicite uma reunião com a Juíza, Doutora Ana Paula de 
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Freitas, o Doutor Luciano, e o Diretor do Hospital, José Marcos, os 

Vereadores e o Jurídico da Câmara, para, assim, ver se começa a 

desembaraçar esta situação. Comunicou a todos que recebeu a resposta do 

Chefe de Governo, em relação as cobranças, a exemplo, a UPA, informando 

que, parte das coisas foram sanadas, mas, agora, precisa aguardar a 

contratação do Engenheiro Nuclear para fazer um projeto da sala de 

radiologia, então, disse que, irá pedir ao Prefeito, providências e, também, 

pedir apoio ao Ministério Público, para fazer um Termo de Ajuste de 

Conduta. Disse sobre a reunião que aconteceu com o Ministério público e os 

Vereadores, afirmando que, foi produtiva, falando da cobrança do Promotor 

para que os Vereadores ajudem o município fazendo a fiscalização, 

principalmente, sobre a questão de licitação, afirmando que, não importa 

quem vai fazer a obra, e sim, se está tudo de acordo com a contratação, 

afirmando que há conversas de valores acima do mercado, mas, que vai 

verificar, para ajudar o Prefeito de forma correta. Registrou que recebeu uma 

cópia de uma notificação sobre os servidores da Câmara e que, vai ter que 

fazer concurso para alguns cargos, e, como membro do Legislativo, tem a 

obrigação de cobrar o Presidente, para que seja feita a reforma de acordo com 

a Constituição Federal, e que, também, aconteça a posse dos concursados, e 

seja resolvido de acordo com a Legislação. Após usou da palavra a 

Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, a qual cumprimentou aos 

presentes e de início parabenizou os Conselhos Municipais pelos trabalhos 

realizados, destacando que, começaram com a Caminhada Contra o Aborto e, 

a semana inteira, estarão fazendo apresentações e encenações em vários 

lugares e, dia dezoito, será o Dia de Combate e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes, salientando a todos que, há um índice grande em 

nosso município, onde do ano de 2012 (dois mil e doze) à 2017 (dois mil e 

dezessete) já foram registrados 376 (trezentos e setenta e seis) casos de 

abusos atendidos. Parabenizou o Vereador Cidão pelo discurso, afirmando 

que, realmente, precisa haver um apóio aos Presidentes dos bairros, fazendo 
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um conjunto com o Legislativo, Presidentes de Bairros e a população, para 

que as coisas aconteçam. Falando de saúde, fez uma cobrança ao Presidente e 

ao Líder do Prefeito, afirmando que, estão sendo cobrados em redes sociais e 

gabinetes, sobre a falta de carteirinha de vacinação e de remédios básicos nos 

postinhos, e que foi conferir e, realmente, não tem, dizendo que deve haver 

uma cobrança quanto a isso e, também, cobranças sobre a licitação das 

passagens da Prefeitura que não está tendo. Na sequência usou da Tribuna o 

Vereador Charles Miranda Medeiros, o qual cumprimentou aos presentes e 

de princípio destacou que, vem observando o aumento do alto nível de 

pessoas drogadas nas escolas, que tem traficantes entrando nas escolas e 

oferecendo drogas aos alunos, e os alunos estão indo para escolas drogados e 

agredindo os professores, causando grandes danos nas escolas e, 

consequentemente, muitos traumas de violências, salientando que, a 

sociedade tem que ficar atenta no aumento desses índices, porque, está 

aumentando dia a dia, afirmando e solicitando que as pessoas tem que realizar 

denúncias. Frisou, também, outro problema sazonal, o das queimadas, pois, 

está ocorrendo vários casos de problemas respiratórios no município, por 

consequência das fumaças das queimadas. Informou a todos que, por 

Resolução, não está tendo a entrega dos medicamentos imediatos nos postos 

de saúde, porque, segundo o Conselho Regional de Farmácia, se não tiver 

farmacêutico nos postos, não pode fornecer os medicamentos, por isso que 

não tem e não pode ter, porque, estava tendo o uso indiscriminado de 

antibióticos, então, os postos não podem dar medicamentos e, sim, somente a 

Farmácia Básica. Disse que deve haver a cobrança para que se tenha os 

remédios na farmácia, reafirmando que, e as queimadas estão causando 

problemas, tem que ser feito um trabalho de conscientização à população, e a 

Prefeitura tem que fazer o seu serviço em molhar as ruas, pedindo ao Líder do 

Prefeito, Vereador Elói, que seja feito um organograma e seja divulgado na 

rádio a programação para, assim, a população ficar informada. Sobre os 

comentários das Moções, afirmou que, seja qual for a atividade, não vê mal 
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nenhum em fazer Moção, pois, é uma forma para estimular as pessoas. Após 

fez uso da Tribuna o Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), o 

qual cumprimentou aos presentes e inicialmente destacou a fala do Presidente 

sobre a Pista do Cabeça, afirmando que, realmente, aquela região precisa ser 

Distrito, que a cidade está crescendo e o gasto é grande para ir se fazer os 

trabalhos daquela região, principalmente, na época da chuvarada que se faz os 

trabalhos, vem as chuvas e danifica, e se os maquinários estivem ali darão 

assistência aquela região, afirmando seu apoio ao projeto. Aparte do Senhor 

Presidente, o qual agradeceu o apoio do Vereador Mendonça, afirmando que, 

realmente, há uma necessidade por ser uma área muito grande e, expôs que o 

projeto já está na mão do jurídico, e estão sendo reformadas três máquinas, 

para serem destinadas àquela região, e conta com apoio dos Vereadores. 

Retornando, Mendonça disse que, acredita que, realmente, tem que resolver a 

situação, e uma vez a Pista se tornando Distrito, vai resolver os problemas. 

Disse que a sociedade cobra de uma maneira sem saber qual o papel do 

Vereador, ressaltando que a sociedade não vai às urnas votar por votar mas, 

com anseio de melhorias. Acentuou também, o assunto das passagens de 

ônibus no município, que está acontecendo um monopólio, e a sociedade está 

perecendo, e se vier mais empresas o preço irá diminuir, afirmando que, a 

sociedade terá o direito de escolher o que é melhor para ela. Comentou sobre 

o assunto da molhagem das ruas, afirmando que, todo ano acontece a mesma 

coisa, poeira tomado conta da cidade, e pessoas reclamando com razão, 

expondo que são gastos quinhentos mil reais por ano, para fazer molhagem e, 

em quatro anos, gastarão dois milhões de reais, afirmando que, esse valor 

daria para asfaltar as avenidas de maior acesso. Neste momento o Senhor 

Presidente destacou que teve uma reunião com o Secretário de Obras pedindo 

que haja um padrão ao contratar os caminhões pipas, arrumando caminhões 

com condições melhores, porque, os mesmos ganham por hora para molharem 

as ruas, e que pediu ao Secretário que haja critérios. Em seguida usou da 

palavra o Vereador Demilson Nunes Siqueira, o qual cumprimentou a todos 
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e inicialmente comentou sobre as palavras do discurso do Vereador Charles 

quanto a questão do aumento de drogas no município, frisou que o Promotor, 

Doutor Daniel, afirmou a fala do Vereador, e se mostrou muito preocupado 

com o aumento do índice de uso de drogas no município e região. Disse que 

esteve no campeonato “Cinquentinha”, no bairro São José Operário, 

informando que, os campeões foram a AGROMOTOR e a Confecções 

UNIÃO. Destacou que está fazendo visitas nos bairros e comunidades, e que 

está preocupado com a interdição da ponte da Cidade Alta, pedindo ao 

Secretário de Infraestrutura que, intensifique a orientação na Perimetral 

porque o fluxo de carro vai ser grande e, precisa se dar atenção para evitar 

acidentes. Após fez uso da Tribuna o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, 

o qual cumprimentou à todos e de início parabenizou a organização da 

Caminhada pela Vida, que aconteceu sexta-feira, e também o CMDCA pela 

conscientização quanto à exploração sexual de crianças e adolescentes, 

destacando a parceria com o Teatro Experimental, usando os lugares 

públicos, valorizando, assim, a arte de rua. Salientou que as cobranças das 

pessoas continuam as mesmas, e o Executivo tem que tomar providências 

quanto a molhagem de ruas, medicamentos, carteirinhas de vacinação e 

transporte. Evidenciou a fala do Vereador Cidão, onde o mesmo falou que a 

população tem que cobrar o Vereador, disse que concorda, mas, acredita que 

a população precisa ter consciência do trabalho dos Legisladores, e ver a 

função do Vereador, para, assim, não serem injustos e incoerentes. Informou 

a todos que esteve na UNEMAT, juntamente, com o Vereador Marcos Menin, 

ouvindo as necessidades dos acadêmicos e, juntos, fizeram algumas 

indicações interna e externa. Reforçou, novamente, a importância dos 

Secretários darem respostas às Indicações, porque as Indicações não são 

brincadeiras, são estudadas, identificadas, para depois, serem feitas, então, há 

uma necessidade de, pelo menos, o Vereador ter uma satisfação. Ressaltou, 

novamente, o assunto do aterro seco que, antes o problema, era as chuvas e, 

agora, é a fumaça, dizendo que já cobrou do Promotor, mandou Requerimento 
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para a Prefeitura e que, só falta falar com São Pedro, para resolver este 

assunto. Parabenizou, também, os trabalhos das associações, afirmando que a 

associação mostra, de maneira geral, um município com uma população 

organizada. Finalizando, disse que, tinha uma denúncia na Câmara relativa 

aos transportes públicos, nas licitações, mas, segundo informações do 

Promotor, esta licitação será cancelada e será aberto um novo processo, 

destacando que, precisa haver uma regularidade nos transportes públicos. Em 

seguida fez uso da palavra a Vereadora Elisa Gomes Machado, a qual 

cumprimentou aos presentes e de início parabenizou o Teatro Experimental 

pela performance, trazendo o assunto da exploração sexual de crianças e 

adolescentes. Parabenizou, também, o CMDCA pelos trabalhos que vem 

fazendo, falou da caminhada contra o aborto em favor da vida, que superou as 

expectativas, salientando que é um grupo independente, que sempre trabalha 

em prol dessas questões. Disse que é a terceira Sessão que cobra sobre as 

carteirinhas de vacinação, afirmando que, enquanto a população não põe nas 

redes sociais, ninguém acredita no que ela (Vereadora) fala em Tribuna. 

Falou, também, sobre a falta de medicamentos, que semana passada, foi feito 

o pregão de licitação de medicamentos, dizendo que, se as pessoas forem ao 

PSF terão a triste constatação do que a Vereadora está falando. Afirmando 

que, só quem não visita as unidades de saúde e, não tem contato com a 

população, acredita que não é verdade o que se fala nessa Tribuna. Lembrou 

que, na reunião que tiveram com o Promotor, fez a cobrança para que, o 

Doutor Daniel, tomasse conhecimento, e tomasse uma posição sobre isso. 

Disse que o Promotor cobrou os Vereadores quanto a responsabilidade e 

atuação de fiscalizar que o legislativo tem. Falou que, em relação a cobrança 

que fez na Sessão passada, das crianças que ficaram sem aula na Pista do 

Cabeça, afirmou que as crianças ficaram quatro dias sem aula por falta de 

pagamento das linhas terceirizadas da educação, dizendo que, solicitou, 

juntamente com os Vereadores Dida, Demilson e Mequiel, um  parecer da 

Secretaria de Educação sobre aquela licitação e, não obtiveram respostas, 
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apenas, verbalmente, falaram que estava tudo certo, e o Promotor informou 

que, foi suspensa, porque estava irregular, mas que, iriam fazer uma 

contratação de emergência para que aqueles alunos não ficassem sem aula, 

afirmando que são denúncias e cobranças feitas nessa Tribuna. Disse que, fica 

feliz quando os colegas são cobrados em redes sociais, porque, o trabalho do 

Legislativo é de grande responsabilidade, e deve-se fiscalizar os recursos 

públicos. Expôs que esteve pela manhã na Secretaria de Obras cobrando a 

entrada do bairro Boa Nova, e o Secretário disse que, tem duas máquinas 

quebradas, sem licitação para consertar. Finalizando parabenizou os 

trabalhadores de muitas lutas, pelo aniversário de 41 (quarenta e um) anos de 

Alta Floresta, que tem muitas histórias, pioneiros fazendo de nossa cidade 

cada vez melhor, e que, investe, porque, acredita no município. Após fez uso 

da Tribuna o Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), o qual cumprimentou 

à todos e de início disse que se solidariza com o Vereador Cidão sobre ser 

Presidente de Bairro, pois, foi Presidente do Jardim das Araras por dez anos, 

afirmando que, a maioria das ações que são realizadas nas associações, é 

junto com a comunidade, salientando que, até a construção do posto de saúde 

do Jardim das Araras, foi feito através da associação, não tendo nenhum 

tijolo, sequer da Prefeitura, porém, salienta que ser presidente de bairro não é 

fácil, mas que, a experiência de presidente, é muito boa, há criticas, mas, são 

para poucos. Comunicou à todos sobre uma Emenda de quinhentos mil reais 

do Senador Blairo Maggi, hoje, Ministro da Agricultura, conseguida através 

do Deputado Nininho, para a compra de uma retro escavadeira hidráulica, 

onde foi cadastrado no SICOM do Governo Federal e, acredita que, em dois 

meses será liberada, sendo um  incentivo à pecuária, ressaltando que, as 

emendas dos Deputados são quatro milhões reais por ano, e só este ano, o 

Deputado Nininho já investiu quase quatro milhões no município. Informou 

que, virá dois milhões de reais para lama asfáltica, afirmando que o Deputado 

está preocupado com município, e quer contribuir com benefícios para nossa 

cidade. Informou que está indo à Cuiabá, hoje, em busca de recursos, e que, 
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chega hoje, da SECID, o Sub-secretário, porém, não vai poder acompanhá-lo, 

mas, a Vereadora Cida e o Vereador Demilson irão acompanhar o mesmo, 

solicitou do Vereador Dida que, também acompanhe, para que sejam 

cobradas as Indicações realizadas. Solicitou do Presidente que, se for 

convocar uma Sessão Extraordinária, que seja logo em seguida, porque, 

precisa viajar, ainda hoje, para Cuiabá. Neste momento, o Senhor Presidente 

afirmou que, a Sessão Extraordinária, será convocada para as duas horas, 

assim, se as Comissões Competentes se organizarem e derem seus pareceres 

antes, poderão fazer a Sessão antes do horário previsto, informando que, na 

verdade, só tem o Vereador Mequiel para fazer algumas colocações. Em 

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

cumprimentou a todos os presentes e inicialmente parabenizou o Presidente e 

a Doutora Nelma por ter trazido, para uma reunião aqui na Câmara, o 

Promotor, Doutor Daniel, afirmando que, tiveram oportunidades de discutir a 

Reforma Administrativa, e outros assuntos, deixando-o muito satisfeito, 

salientando que, já tinha pensado em fazer a cobrança em relação a 

arrecadação do município, expondo que o Promotor foi muito categórico, e 

disse que, a arrecadação do município está baixa, frisando que, se pegar o 

percentual do pagamento dos IPTUS, está muito baixo, e, pediu em nome do 

Poder Legislativo, principalmente, para a Doutora Nelma, que já faz parte da 

administração, para rever o valor venal dos imóveis do município, disse ter 

certeza que todos os Vereadores já foram procurados por algum cidadão, 

citou exemplo de pessoas que tem imóveis que valem um milhão de reais e, 

na hora da venda, o valor venal está menos de cem mil reais, afirmando que 

isto está acontecendo constantemente. Comentou que vê Vereadores falando 

que a folha da Prefeitura está inchada, disse que concorda, mas, destaca que, 

a arrecadação está muito baixa, solicitando que seja levantada uma bandeira, 

juntamente, com o Legislativo, Executivo e Ministério Público, e fazer o que 

puder para aumentar a receita do município. Finalizando pediu à Assessoria 

da Câmara para fazerem ofícios, em nome do Poder Legislativo, para a 
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AGER, SINFRA, para os Deputados que representam o município, para todos 

os municípios que compõem a Comarca da região e, também, para os 

municípios de Nova Canaã e Colíder, salientando que ficou acordado com a 

Empresa Xavantes, fazer a linha de Alta Floresta à Cuiabá. Sugeriu, em 

relação aos caminhões pipas, que o município se prepare e compre os 

próprios caminhões. Na sequência usou da Tribuna o Vereador Marcos 

Roberto Menin, o qual cumprimentou aos presentes e iniciou parabenizando 

o Secretário Sérgio, pelo grande evento o “Food Truck”, que aconteceu em 

nosso município, onde foi proporcionado à família altaflorestense um 

momento de lazer. Frisou que estamos na semana do aniversário da cidade, 

afirmando ter orgulho de fazer parte dessa cidade e, também, fazer parte da 

bancada de Vereadores, salientando que estão se unindo e dando a “cara”, 

fiscalizando, fazendo Indicações, se colocando a disposição do Vereador Dida 

sobre a questão da cobrança das licitações e fiscalização, afirmando que, se 

deve fiscalizar para ver se estão entregando o que venderam. Falou que teve 

algumas reclamações da região da 4ª Leste sobre um bueiro e uma ponte, 

onde os alunos tem que descer do ônibus para passar a ponte, informando que 

solicitou então, do Secretário de Obras, e o mesmo garantiu que, semana que 

vem arrumará. Disse que fica feliz quando é bem atendido pelo Secretário e 

pelo engenheiro, com respeito. Agradeceu o Vereador Mequiel pela ajuda nas 

Indicações da UNEMAT. Deixou sua solidariedade com a família do Tenente 

Scheifer, do BOPE, que foi morto em Matupá, em um confronto com uma 

quadrilha de assaltantes, frisando que, a sociedade tem que dar um basta 

nessas situações, onde, bandidos tem que começar a ser tratados como 

bandidos. Finalizando disse que estará, juntamente, com o Vereador Emerson 

e o Vereador Tuti, indo à Cuiabá fazer cobranças de algumas demandas, 

afirmando que, na próxima Sessão terão boas notícias. Neste momento o 

Senhor Presidente informou que, com relação ao Projeto da Reforma 

Administrativa, conversou com o administrativo sobre a Sessão 

Extraordinária, que deverá acontecer ainda hoje, conversou, também, com o 
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jurídico, salientando que terá algumas mudanças. Parabenizou o Vereador 

Mequiel que realizou um estudo e fez suas colocações para dar andamento ao 

Projeto, dizendo que o Executivo precisa dessa Reforma para fazer a folha de 

pagamento, e que a mesma foi bem discutida. 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 e 

começou seu discurso agradecendo à Deus pela vida e saúde e, parabenizou a 

Doutora Nelma pelo trabalho que está sendo realizado, afirmando que, às 

vezes, os Vereadores votam alguns projetos e não entendem, porque, não são 

técnicos e, com o conhecimento técnico dos jurídicos, são tiradas as dúvidas 

dos Vereadores e, assim, os mesmos conseguem fazer alguns apontamentos. 

Destacou que fez uma Indicação para a compra de uma máquina de pintura, 

pois, a contratação terceirizada para a pintura das faixas, ficava cara e, assim, 

tendo a máquina, fica melhor estender os trabalhos e ficará mais barato, 

podendo fazer os trabalhos a cada três meses, comunicando a todos que sua 

Indicação foi aceita, e irá acontecer a licitação da compra dessa máquina. 

Falou que fez, também, a Indicação para a melhoria dos pontos de ônibus, 

frisando que, às vezes, crianças ficam no sol esperando o ônibus. Comentou 

que fez, ainda, a Indicação de campos de society, em cada bairro, bem como, 

materiais esportivos, e o Executivo viu, com bons olhos e, acredita que irá dar 

certo. Salientou sobre algumas coisas importantes ao município, como, a 

reforma do Código Tributário, falando que há uma cobrança de melhorias. 

Disse que falou com o Promotor sobre a necessidade de haver uma audiência 

pública para ser feita uma avaliação nos terrenos, onde, os mesmos estão com 

preços muito baixos, disse, também, que os bancos não ajudam o município, e 

precisa haver um reajuste, porque a Prefeitura precisa de recursos, afirmando 

que o Código Tributário está, totalmente, defasado, não tendo condições, 

afirmando que, os Vereadores tem que ajudar, não impondo valores altos, mas 

cobrando e dando condições à Prefeitura, chamando a sociedade organizada e 

rever os valores, porque, subindo a arrecadação, abaixará o índice da folha, 
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sendo imprescindível esta situação. Finalizando disse que conversou com o 

Diretor de Transporte e Segurança para realizar palestras nas escolas sobre 

equipamentos de segurança. 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 

colocada em deliberação a Moção nº. 021/2017, de “CONGRATULAÇÕES 

com o Pastor Sauro da Silva, pelos relevantes serviços prestados ao nosso 

município”, de autoria Vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), a qual 

foi discutida pelos Vereadores: José Aparecido dos Santos (Cidão), 

Valdecir José dos Santos (Mendonça), Charles Miranda Medeiros, 

Senhor Presidente e José Elói Crestani, os quais parabenizaram o Pastor 

Sauro, afirmando que o mesmo é merecedor da Moção, porque, ser pastor não 

é fácil, tem que ser conselheiro, pastor tem que privar de muitas coisas e, sua 

vida se limita pela obra. Destacaram, ainda que, o Pastor faz grandes 

trabalhos através da Igreja Assembléia de Deus resgatando vidas. Após 

discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. A seguir foi colocada em deliberação Moção nº. 022/2017, de 

“CONGRATULAÇÕES com o 3º Sargento da Polícia Militar, Senhor Manoel 

Joacir de Campos, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município”, 

de autoria do Vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), a qual foi 

discutida pelo seu autor, Vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), o 

qual parabenizou o Sargento e agradeceu pelos seus trabalhos e gestos de 

dedicação à sociedade, defendendo a população, estendendo a Moção à todos 

que cuidam da segurança da sociedade. Após discussões, a matéria foi 

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

deliberação Moção nº. 023/2017, de “CONGRATULAÇÕES com a Empresa 

TV Nativa, em nome de sua Diretora, Senhora Vera Lúcia Martins Cardoso, 

extensiva à todos os funcionários, pelo brilhante trabalho de imprensa 

oferecido à população de Alta Floresta e região”, de autoria do Vereador 

Oslen Dias dos Santos (Tuti), a qual foi discutida pelo Senhor Presidente, 
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Vereador Emerson Machado, o qual parabenizou a TV pelos ótimos 

trabalhos realizados, destacando ser valiosa para o município e, estendendo 

aos demais órgãos de imprensa. Após discussões, a matéria foi colocada em 

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

deliberação a Moção nº. 024/2017, de “PESAR com a Família da Jovem 

Letícia Peliccione, falecida no último dia 07 de maio do corrente”, de autoria 

dos Vereadores: Charles Miranda Medeiros e Aparecida Scatambuli Sicuto, a 

qual foi discutida pelo seu autor, Vereador Charles Miranda Medeiros, o 

qual disse que, fez esta Moção de Pesar, pois, a Jovem Letícia foi uma 

guerreira do começo ao fim, mas, infelizmente, não reagiu ao tratamento, 

afirmou que a mesma buscou todos os tratamentos, até mesmo os 

experimentais, e que tinha muita força e vontade de viver, sentia dor e ainda 

sorria, sendo uma lição de vida a todos. Após discussões, a matéria foi 

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

colocada em deliberação a Moção nº. 025/2017, de “CONGRATULAÇÕES 

com o Engenheiro Civil e de Segurança Fernando Cavalcante Catunda de 

Souza, pelos relevantes serviços prestados em nosso município”, de autoria 

do Vereador Charles Miranda Medeiros, a qual foi discutida pelos 

Vereadores: Charles Miranda Medeiros, Senhor Presidente, Marcos 

Roberto Menin, Valdecir José dos Santos (Mendonça) e Demilson Nunes 

Siqueira, os quais parabenizaram o Engenheiro Fernando, falando que o 

mesmo veio para trabalhar na usina e se apaixonou pelo município, e não 

voltou, pois, acredita em nosso município, e vem contribuindo e fazendo um 

serviço exemplar na Secretaria de Obras, juntamente, com o Secretário de 

Obras, Senhor Elói, destacando a liberdade que o mesmo dá para que os 

Vereadores o questionem e que, o município precisa de funcionários 

dedicados, e o Engenheiro Fernando é um desses funcionários, afirmando que 

o mesmo merece a Moção. Após discussões, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste momento o Senhor 

Presidente falou ao Vereador Cidão que iriam começar a ponte do bairro Boa 
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Nova, mas, como a ponte da Cidade Alta, estava correndo risco, vão começar 

lá e logo depois vão para o bairro Boa Nova. Parabenizou o Assessor do 

Vereador Mequiel, pelo seu aniversário, lhe desejando felicidades e saúde. 

Comunicou aos Vereadores que a Assessora de Imprensa, estará realizando 

um resumo de suas falas e colocando no site da Câmara, e quem quiser fazer 

uma fala extra, deve procurar a Assessora. Convocou as Comissões 

Competentes para emitir os pareceres ao Projeto de Lei Complementar nº 

1.904/2017. Em seguida convocou os Senhores Vereadores para uma Sessão 

Extraordinária, dentro de uma hora, para deliberação do Projeto de Lei 

Complementar nº 1.904/2017, do Executivo Municipal, que “Dispõe sobre a 

Organização Administrativa do município de Alta Floresta-MT e dá outras 

providências”. 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. 

  


