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Ata da décima quarta 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 vinte e nove 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). Neste momento o Senhor Presidente pediu um minuto de silêncio 

pela morte do Senhor Agostinho Bizinoto, em respeito a companheira Vereadora 

Elisa e, também, ao Telinho. Deu as condolências à Vereadora e à família, 

salientando que, a dor só sabe quem passa. 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, foram colocadas em discussão e votação, as Atas das Sessões 

anteriores, as quais foram aprovadas por unanimidade. Em seguida foi colocado 

em deliberação o Requerimento nº 024/2017, de autoria da Mesa Diretora, o 

qual solicita Regime de Urgência Especial ao Projeto de Resolução nº 006/2017, 

de autoria da Mesa Diretora, que em súmula: “Altera o disposto no Artigo 1º, 

Caput, da Resolução nº 185/2016, que dispõe sobre o regime de adiantamento 

para despesas em viagem a serviço da Câmara Municipal de Alta Floresta e dá 

outras providências”, o qual foi discutido pelo Senhor Presidente, Vereador 

Emerson Machado, o qual esclareceu o porquê da urgência desse 

Requerimento, explicando que, como Presidente da Casa, se precisar se deslocar 

até Cuiabá, não pode abastecer a camionete da Câmara, pois, segundo o 

Tribunal de Contas, é o que está dizendo a Lei feita por eles (Vereadores), 

salientando que, dessa forma como está, se tiver que ir à Cuiabá, por exemplo, 

tem que levar um funcionário da Câmara (motorista), tendo assim, que pagar 
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horas extras e diárias, elevando os custos para a Câmara, sendo que, a 

Presidência poderia abastecer normalmente, assim, acredita não haver 

necessidade desse custo a mais, e a urgência é que estará se deslocando até a 

cidade de Cuiabá, para uma reunião com o Tribunal de Contas, para resolver 

problemas internos da Câmara, informando que no projeto tem o Parecer do 

Tribunal de Contas. Após discussões, o referido Requerimento nº 024/2017, foi 

colocado em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Neste momento, o 

Senhor Presidente destacou a presença dos empresários da Avenida Mato 

Grosso, informando que, ligou para o Secretário de Obras, Senhor Elói, para o 

mesmo realizar uma reunião com os empresários para esclarecer e tirar dúvidas 

sobre a obra da ponte da Avenida Mato Grosso, explicando que os Vereadores 

não irão participar por motivo de estarem na sessão. Na sequência o Senhor 

Secretário fez a leitura das seguintes correspondências recebidas: Convite do 

Deputado Estadual, Dr. Leonardo Albuquerque, convidando para participar da 

Audiência Pública da Região Norte, para debater diversos assuntos referentes 

aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e aos Agentes de Combate às 

Endemias (ACE), no dia 02 de junho do corrente, às quatorze horas, na Câmara 

Municipal de Sinop/MT; Ofício do Contador Municipal, Sr. Ademir Caioni, 

encaminhando Balancete referente ao mês de dezembro de 2016; Ofício do Sr. 

Samoel Oliveira de Castro, Presidente do Centro Acadêmico do Curso de 

Bacharelado em Zootecnia, nos dias 08 à 10 de junho do corrente; Ofício do 

Presidente do Sindicato Rural de Alta Floresta, Sr. Walmir Naves Coco, 

convidando para participar da 31ª EXPOALTA, nos dias 01, 02, 03 e 04 de 

junho do corrente, e Ofício do IPREAF, encaminhando Balancete Financeiro 

relativo ao mês de Abril de 2017. Após, o Senhor Secretário fez a leitura das 

seguintes matérias em apresentação: Projeto de Lei nº 006/2017, de autoria 

dos Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto, Elisa Gomes Machado e 

Demilson Siqueira, que em súmula: “Altera dispositivos do art. 5º da Lei 

Municipal nº 695, de 06 de março de 1997, que dispõe sobre a Instituição do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, e dá 
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outras providências”. 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 José Aparecido dos 

Santos (Cidão), o qual cumprimentou a todos e inicialmente falou sobre a perca 

de um jovem, filho de um amigo seu, onde o mesmo foi internado no Hospital 

Regional, entrou andando e saiu em um caixão, sem esclarecimentos da morte 

aos familiares. Disse estar preocupado com o assunto, solicitando que seja 

marcada uma reunião com a direção do hospital para tratar sobre a morte desse 

jovem, para dar uma explicação ao pai. Falou aos empresários da Cidade Alta 

que, também, está preocupado com a obra da ponte, destacando que iriam fazer 

a ponte do bairro Boa Nova, mas pela emergência da ponte da Cidade Alta, foi 

transferido o serviço para lá. Aparte do Senhor Presidente, o qual parabenizou o 

Vereador Cidão pelo empenho da construção da ponte do bairro Boa Nova, 

informando que estavam juntos quando o Secretário falou que a ponte da Cidade 

Alta era um serviço emergencial, falou sobre o Hospital Regional que, 

novamente, estará indo à Cuiabá fazer reivindicações ao Governo, que está 

enfrentando vários problemas, afirmando ser lamentável a situação. Retornando, 

Cidão relatou que, em uma conversa com o Secretário de Obras, Senhor Elói, 

falou sobre o maior anseio de Alta Floresta, o asfalto nas ruas. Disse que foi 

informado que, hoje, para o município fazer asfalto, o metro custaria sessenta 

reais, quarenta reais de custo de materiais e vinte reais de custo de mão de obra, 

dizendo não estar convencido, e procurou uma empresa privada que garantiu 

fazer um asfalto de qualidade, também, por sessenta reais, falou ser um absurdo 

o mesmo preço porque, as pessoas pagam seus impostos, afirmando que, 

quarenta reais estaria muito bom, onde a população pagaria quarenta reais do 

material e a Prefeitura entraria com a mão de obra. Na sequência fez uso da 

palavra o Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), o qual cumprimentou 

aos presentes e de princípio enfatizou a importância dos empresários estarem 
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preocupados com a agilidade da obra da ponte da Avenida Mato Grosso, 

afirmando que, o prazo de noventa dias que foi dado para a conclusão da obra, 

causou um grande transtorno para a população, ressaltando que precisa agilizar 

esta obra, nem que precise colocar dois turnos para trabalhar. Disse acreditar na 

pessoa do Senhor Elói e que, o mesmo vai ser honesto e agilizar a questão, 

citando a Avenida do Aeroporto que demorou e foi resolvida, expondo que, se 

for por falta de material, a sociedade precisa ajudar para solucionar o problema. 

Falou que está no aguardo da reunião com a Doutora Ana Paula, o Diretor do 

Hospital Regional, Senhor José Marcos, o Prefeito Municipal e o Doutor 

Luciano, para resolver a problemática em relação as UTI’s, salientando que, o 

Estado mandou uma equipe mas, teve uma ação e foi bloqueada, foram 

comprados alguns materiais, alguns aparelhos, mas, agora estão precisando de 

um aval da Doutora Ana Paula, para agilizar a questão, para liberar as 

documentações e certidões, para desembaraçar a situação em relação as UTI’s 

do município. Neste momento o Senhor Presidente disse que falou com o 

Secretário de Obras, Senhor Elói, a respeito da preocupação dos comerciantes, 

falando que a interdição da ponte, por noventa dias, será inviável, informando à 

todos a chegada do Secretário de Obras, e pediu para que os empresários e o 

Secretário se dirigissem até a Sala de Reuniões para, assim, esclarecerem as 

dúvidas existentes. Após usou da palavra a Vereadora Aparecida Scatambuli 

Sicuto, a qual cumprimentou aos presentes e de início falou que, tem que 

verificar, realmente, o valor do asfalto, e que, tem que haver uma reunião para 

resolver, porque, em sua opinião não está certo. Parabenizou a Prefeitura pelo 

brilhante evento do aniversário de quarenta e um anos de Alta Floresta e, 

também, o CMDCA e o Teatro, pelo brilhante trabalho realizado durante a 

semana, em razão do Dia Internacional Contra Abuso e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes. Informou à todos que, semana passada, recebeu o 

Secretário Adjunto da SECID, Senhor Negrete,  que veio verificar algumas 

obras, disse que foi feita uma reunião sobre o Centro de Convivência, emendas 

de asfalto para o município e, também, sobre o trabalho de recuperar do corpo 
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de bombeiros. Fez agradecimentos à Secretaria de Cidades, principalmente, ao 

Senhor Edson e à Engenheira Kate, que vem acompanhando os trabalhos 

daquela Secretaria. Finalizando, destacou sobre a Caravana da Transformação, e 

que, esteve no município um representante do Governo, onde foi feita reunião na 

Secretaria de Saúde, ficando tudo resolvido para a chegada da caravana, frisando 

que, se deve divulgar esta caravana para as pessoas ficarem informadas, 

principalmente, porque, serão feitas cirurgias de cataratas, lembrou, também, 

que o Governador estará presente dois dias no município, sendo o momento de 

se reunir e fazer as reivindicações necessárias. Na sequência usou da Tribuna o 

Vereador Charles Miranda Medeiros, o qual cumprimentou aos presentes e 

de princípio disse que concorda que seja colocado dois turnos para a construção 

da ponte para agilizar os trabalhos, mas, frisando que, deve haver técnicas 

exclusivas, sendo o tempo hábil e seguro, respeitando as técnicas da engenharia. 

Comentou que está acontecendo outro transtorno que é a faixa apagada em 

frente a Caixa Econômica Federal, acreditando que se deva colocar um 

semáforo, evitando acidentes. Falou também que, foi informado que está 

acontecendo um confronto problemático entre os taxistas e moto-taxistas, 

salientando não ser bom este confronto para o município, pediu ao Presidente 

dos Taxistas, Ademir Cordeiro, presente na Sessão, que se faça uma reunião 

com as categorias, resolvendo a questão, porque, há espaço para todos 

trabalharem. Disse que teve uma reunião com o Secretário de Saúde, salientando 

que o Secretário está preocupado com o grande número de funcionários com 

desvio de função, tendo servidores que estão dois anos afastados, aguardando 

exames, que a Prefeitura já deveria ter agilizado, depois o funcionário pega o 

atestado e vai fazer perícia sem a documentação completa, com exames de dois 

anos atrás, agravando, assim, os serviços, complicando a situação do município, 

afirmando que tem quase 10% (dez por cento) dos funcionários com desvio de 

função. Finalizando, enfatizou sobre o cartão SUS, dizendo que tem pessoas 

vindo de outras cidades e sendo atendidas no município, não indo para o 

município de origem, sendo atendidas com o dinheiro que poderiam atender as 
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pessoas do nosso município. Após fez uso da Tribuna o Vereador Valdecir 

José dos Santos (Mendonça), o qual cumprimentou aos presentes e 

inicialmente fez alguns esclarecimentos sobre as categorias, taxistas e moto-

taxistas, falando que os mesmos tem uma boa convivência, tem sintonia, apesar 

dos impasses, trabalham unidos, ressaltando que a profissão de moto-táxi foi 

legalizada. Disse que houve várias mudanças de pontos de táxis, mas, acredita 

ser normal, pois, apesar dos comentários e questionamentos, disse que está tudo 

tranquilo e na paz, frisando não ter impasse entre as categorias, que os 

comentários não procedem, salientando que a sociedade tem o direito de 

escolher o que quer. Falou, também, sobre a ponte da Avenida Mato Grosso, 

dizendo que sabe dos transtornos causados aos comerciantes, que o movimento 

caiu, mas, tem que pegar o ponto positivo, pois, vai trazer benefícios e 

segurança à sociedade, evitando, assim, acidentes, afirmando que, realmente, 

deve-se fazer dois turnos para agilizar os trabalhos, ressaltando que a Secretaria 

iria fazer a ponte do bairro Boa Nova e, depois, a ponte da Cidade Bela, mas, 

como a ponte da Avenida Mato Grosso, estava oferecendo risco à população, 

dirigiram os trabalhos para ela, evitando, assim, acidentes futuros. Finalizando 

disse que nosso país está sofrendo pela vergonha no meio da política, mas que, 

no ano que vem, a população irá escolher seus representantes, afirmando que, no 

Brasil, não tem crise, tem fraudes. Na sequência usou da Tribuna o Vereador 

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

tristeza da perda do amigo Agostinho, salientando que, Alta Floresta perdeu um 

grande profissional, não substituível, e que, o mesmo deixou sua marca. 

Parabenizou, em nome do Prefeito, as Secretarias envolvidas no desfile do 

aniversário de quarenta e um anos da cidade. Sobre a questão da ponte da 

Cidade Alta, afirmou ser um anseio de todos os Vereadores, pois, foram eleitos 

para ajudar a administrar o município, destacando a presença, na Sessão, de 

vários empresários preocupados com a obra da ponte da Avenida Mato Grosso, 

parabenizando o Secretário Elói e o Prefeito Doutor Asiel, pelo início da obra e, 

também, o Vereador Cidão, por ter compreendido a urgência da obra, salientou 
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que, estará conversando com o Prefeito e com o Secretário para se agilizar a 

obra. Destacou o assunto sobre a categoria dos taxistas e moto-taxistas, 

destacando a presença do Presidente dos taxistas, Ademir Cordeiro, na Sessão, 

dizendo que as categorias são o cartão postal da cidade, são os que recebem a 

população que chega ao município, e que há uma grande parceria entre os 

taxistas e os moto-táxis, que os mesmos se respeitam. Frisou o assunto da 

política do nosso Brasil, dizendo estar feliz que o Presidente Michel Temer vai 

cair, e que, a justiça será feita. Finalizando comentou uma situação sobre o 

vendedor ambulante, Senhor Antonio Monteiro, que, infelizmente, por 

determinação da Secretaria que a Senhora Elza administra, foram prensas as 

suas mercadorias, dizendo que ligou para o Prefeito e o mesmo mandou, 

imediatamente, que se liberasse, pois, quando chegar iria resolver. Em seguida 

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

todos e inicialmente também disse estar preocupado em relação a obra da ponte 

da Avenida Mato Grosso, compreendendo o quanto os empresários estão sendo 

prejudicados, mas, acredita que o Secretário Elói, irá resolver o mais breve 

possível. Comentou que esteve, juntamente, com a Vereadora Cida, com a 

Secretária Adjunta Paula, pedindo para que antecedesse a Caravana da 

Transformação, e a mesma os comunicou que o Governador ficará dois dias em 

nosso município, acreditando que seja a hora dos Vereadores se unirem para 

fazer as cobranças devidas à ele (Governador). Disse que esteve, juntamente, 

com o Vereador Marcos Menin, no ginásio de esportes, na final da Copa Inter 

Comercial de Futsal, e que estavam na arquibancada e foram convidados pelo 

Secretário de Esporte Zamir Mendes, para entregar a premiação aos vencedores, 

expôs que, infelizmente, não sabendo o porquê, um funcionário do CDL, proibiu 

os mesmos de fazerem as entregas, o que os deixou entristecidos. Após fez uso 

da Tribuna o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual cumprimentou à 

todos e de início informou que, em respeito a morte do Agostinho Bizinoto e, 

em reconhecimento de sua história, não usará a Tribuna. Em seguida fez uso da 

palavra a Vereadora Elisa Gomes Machado, a qual cumprimentou aos 
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presentes e de início agradeceu, de forma especial, os colegas Vereadores, pelo 

carinho e atenção que tiveram no momento difícil de sua vida, agradeceu 

também, toda população de Alta Floresta e a imprensa, que demonstraram tanto 

amor e carinho ao Agostinho, neste momento tão difícil. Neste momento o 

Senhor Presidente, Vereador Emerson, disse compreender a dor que a Vereadora 

está passando, salientando que esta dor só sabe quem passa, deixando suas 

condolências à família, afirmando que o Agustinho deixou sua marca e só Deus 

poderá confortar sua família. Após fez uso da Tribuna o Vereador Oslen Dias 

dos Santos (Tuti), o qual cumprimentou à todos e de início falou que desde 

ontem está sendo procurado pelos empresários, em relação a ponte da Avenida 

Mato Grosso, disse que, hoje pela manhã, esteve na Secretaria de Obras, 

juntamente, com um dos empresários, Senhor Alexandre, representando os 

empresários da Cidade Alta, para mostrar as arruelas que já estão prontas para 

serem colocadas na ponte, e, conversaram, também, com o engenheiro 

responsável pela obra, esclarecendo o porquê do prazo de noventa dias, onde o 

motivo seria para que a Secretaria tivesse fôlego, para eventuais imprevistos. 

Comentou que a Avenida do Aeroporto demorou por motivo das chuvas, 

enfatizando que, acredita que o Secretário Elói, fará o possível para atender e 

finalizar a obra em menos tempo. Parabenizou, também, o Secretário pelos 

grandes trabalhos, apesar das dificuldades, estão em vários setores realizando 

serviços, disse que pediu ao Executivo que dê prioridade à Secretaria de Obras, 

porque, a lavoura está forte no município e precisa de estradas boas. Finalizou 

falando do trágico final de semana, no qual, aconteceram várias mortes, 

acidentes, afogamento e doenças, salientando e destacando os nomes e o carinho 

pelas pessoas que partiram, deixando seus pêsames à todos, falando que estamos 

aqui de passagem. Neste momento o Senhor Presidente, Vereador Emerson, 

informou a todos que ficou acordado, na reunião dos empresários com o 

Secretário de Obras, que será feito um levantamento para ver a possibilidade de 

se fazer um desvio. Disse que ligou para o Secretário, porque, sabe a dificuldade 

que os empresários estão passando, parabenizando o Secretário pelos seus 
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trabalhos. Propôs aos Vereadores que seja feito uma Moção de Pesar com a 

família do Agustinho, em nome da Câmara, para ficar registrado nesta Casa. Em 

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

cumprimentou a todos os presentes e inicialmente deixou os sentimentos à 

Vereadora Elisa e à sua filha Verônica, pela perda do amigo Agostinho. 

Parabenizou a equipe organizadora dos quarenta e um anos do aniversário da 

cidade de Alta Floresta, destacando o desfile e a inauguração do 

Empreendimento HAMOA, parabenizando toda a equipe do HAMOA pela 

grande obra. Ressaltando e aproveitando a presença do Secretário Eli, pediu ao 

mesmo que se faça uma programação dos trabalhos da Secretaria, para os 

vereadores poderem ajudar. Disse que, em relação a questão dos empresários 

que precisam do acesso à Cidade Alta, afirmou que, foi  brilhante a idéia de ligar 

para o Secretário, para o mesmo vir e dar esclarecimentos pessoalmente aos 

empresários, ressaltando seu respeito e admiração pelo Secretário e pelo seu 

belíssimo trabalho. Enfatizou sobre a falta de calçamento nas avenidas do 

município, dizendo que, primeiramente, tem que ser feito um trabalho de 

conscientização, para as pessoas aderirem à está ideia, frisando ter poucos 

terrenos que ainda não tem calçamentos, colocando a Prefeitura a disposição, 

informando que existe uma lei que a Prefeitura iria ajudar com materiais de 

construção, dizendo que entrará com um proposta para corrigir esta lei, tirando a 

ajuda de materiais e, colocando uma ajuda de infraestrutura, fazendo a 

terraplenagem desses terrenos. Finalizando solicitou uma programação ao 

Secretário de Trânsito, Senhor Messias, com relação da falta de pintura das 

faixas, quebra molas e sinalizações, e, também, resposta sobre o transporte 

urbano, pedindo o nome da empresa que realiza, o percurso e os horários. Na 

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

cumprimentou aos presentes e iniciou deixando seus sentimentos à Vereadora 

Elisa, destacando que o Agostinho deixou seu legado no teatro e na cultura de 

Alta Floresta. Aparte do Vereador Charles, o qual expôs à todos que, o 

Agostinho, em vida, conseguiu realizar um sonho de sua mãe, pois, a mesma 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 10 de 14 
 

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/ 

 

queria escrever um livro e ele proporcionou à ela realizar esse sonho. 

Retornando, Marcos expressou, também, seus sentimentos à família do Senhor 

Lauvir Teles, pela perda do amigo. Destacou e parabenizou os responsáveis 

pelos eventos da semana do aniversário da cidade, focalizando o desfile da 

Igreja Adventista pela bela apresentação, informando a todos que fará uma 

moção de Aplauso para a Igreja. Parabenizou, também, a equipe do HAMOA, 

falando do belíssimo lugar, afirmando ser um dos mais bonitos resorts a nível de 

Brasil. Mostrou sua indignação pelo tratamento que ele, juntamente, com o 

Vereador Edmilson, tiveram no ginásio de esportes, onde foram convidados para 

fazerem a entrega da premiação do final da Copa de Futsal, e, na hora, falaram 

que Vereador não entregava premiação, reafirmou estar indignado com o CDL e 

a Senhora Elza, pois, não estavam em campanha e, sim, representando a Câmara 

de Vereadores, ressaltando que, se não podiam entregar a premiação por ser da 

parte política, a Senhora Elza também não podia. Aparte do Vereador Elói, o 

qual disse que, também está indignado pela administração da Senhora Elza, que 

havia citado em seu pronunciamento, que haviam apreendido uma mercadoria 

dos ambulantes, sendo aplicado uma multa no valor de três parcelas de 

quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos. Disse, novamente que, ligou para 

o Prefeito, e o mesmo mandou soltar imediatamente as mercadorias, e acabou de 

saber que prenderam as mercadorias de novo, frisando que, quer saber quem é 

que manda, a Senhora Elza ou o Prefeito, dizendo que a mesma está colocando o 

“carroça na frente dos bois”. Retornando, Marcos afirmou que, também, está 

indignado com a Senhora Elza, não só o que ela fez com eles no ginásio, mas, 

sim, o que vem fazendo em sua Secretaria, expondo que, a mesma não está 

deixando as pessoas trabalharem, e, acentuou que a mesma tem que ter mais 

respeito com os Vereadores, citando a Vereadora Cida, que foi daquela 

Secretaria, e fez um brilhante trabalho em sua gestão e, hoje, está proibida de 

entrar lá dentro. Finalizando agradeceu o Secretário Elói, por ter atendido uma 

Indicação sua para arrumar uma ponte no Setor Mundo Novo. Nesse momento o 

Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, passou a Presidência 
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ao seu Vice para fazer uso da Tribuna. De princípio cumprimentou a todos e 

iniciou seu discurso falando da Caravana da Transformação, citando que, em 

fevereiro, conversou com o Deputado Romoaldo e o mesmo falou que ia tentar 

agilizar para que a Caravana viesse até o município, salientando que conseguiu, 

por motivo da grande demanda do município, agradeceu o Deputado pela ajuda 

na conquista, afirmando que, independente do partido, se conseguiu algo para o 

município deve haver o agradecimento. Disse que estará indo à Cuiabá, onde 

tem um assunto importante para tratar com o Tribunal de Contas. Informou que, 

conversou com o Diretor do Hospital, e o mesmo vai mandar um ofício falando 

das dificuldades do Hospital, então, juntamente, com o Vereador Marcos Menin, 

estará cobrando o Governo novamente, afirmando que, precisam lutar pelo 

Hospital Regional, acentuando que é dever do Governo cuidar da saúde do 

município. Falou da vergonha da política do Brasil, onde, municípios precisam 

de infraestrutura e ficam mendigando ajudas, frisando que, os Vereadores 

sofrem, porque, são taxados como os políticos corruptos. Reafirmou que estará 

indo à Cuiabá, tentar, mais uma vez, que o Governo olhe para o Hospital 

Regional, dizendo que, também, estará indo ao DETRAN, e irá tentar resolver a 

questão da regularização fundiária, entre outros assuntos, mas, sendo o assunto 

principal, o Hospital Regional. Finalizando deixou, novamente, as condolências 

à Vereadora Elisa. 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 Resolução nº 006/2017, de autoria da Mesa Diretora, em Regime de 

Urgência Especial, que em súmula: “Altera o disposto no Artigo 1º, Caput, da 

Resolução nº 185/2016, que dispõe sobre o regime de adiantamento para 

despesas em viagem a serviço da Câmara Municipal de Alta Floresta e dá outras 

providências”, o qual foi discutido pelo Senhor Presidente, Vereador 

Emerson Machado, o qual pediu a compreensão dos amigos Vereadores. Após 

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

unanimidade. Neste momento o Senhor Presidente agradeceu aos nobres 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 12 de 14 
 

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/ 

 

companheiros. Na sequência foi colocado em deliberação o 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”, o qual foi discutido pelo 

Senhor Presidente, Vereador Emerson Machado, o qual esclareceu que esta 

Resolução é sobre o tempo de uso da Tribuna, e que já foi acordado pelos 

Vereadores, e só estão colocando no Regimento Interno. Após discussões, a 

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

foi colocado em deliberação o 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”, o qual foi discutido pelos 

Vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, o qual disse que, o Projeto inflexiva 

muito a aproximação do público na Câmara, afirmando que, em algum aspecto 

deveria ser mais flexível, afirmando seu voto ser contrário nesse sentido, falando 

que entendeu a justificativa das despesas, mas, é um Projeto para estabelecer o 

uso do Plenário, apenas, para atividades políticas partidárias, salientando que, 

em seu ponto de vista, as audiências públicas e conferências deveriam ser 

autorizadas por serem atividades importantes, e, considerando que todas as 

solicitações são feitos requerimentos, e são passados pelos Vereadores, os 

mesmos serão analisados, automaticamente. Senhor Presidente, Vereador 

Emerson Machado, o qual informou que a questão do uso do Plenário, do jeito 

que está, não tem como ficar, salientando que as vezes recebem de quatro a 

cinco pedidos, por semana, para uso do Plenário, aumentando muito as despesas 
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da Câmara, frisando que há um limite para as despesas, e os materiais que foram 

comprados para durarem seis meses, acabaram em três meses e meio, e a 

Câmara não tem como arcar com essas despesas, inclusive, tem também, a 

questão dos funcionários, que não tem horas extras, e precisam vir trabalhar fora 

do seus horários. Porém, disse que concorda com o Vereador Mequiel que, se 

for uma audiência pública, é justo, porque é pública, e acredita ser importante 

fazer uma Emenda sobre a questão das audiências públicas, para, assim, ficar 

bom para a Instituição. Desta forma o Senhor Presidente pediu adiamento de 

discussão para ser feita a alteração na presente Resolução, explicando que será 

feito um Requerimento sobre o adiamento de discussão, para, assim, ser votado 

o pedido. Neste momento o Senhor Presidente colocou em deliberação o 

Requerimento nº 025/2017, de autoria do Vereador Emerson Sais Machado, o 

qual “REQUER, nos termos que dispõe o artigo 164 e segts, cc. com o artigo 

163, do Regimento Interno, adiamento de discussão, incluindo vistas, ao Projeto 

de Resolução nº 004/2017, 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”, sendo que o 

referido Requerimento nº 025/2017, foi colocado em votação, o qual foi 

aprovado por todos. A seguir foi colocado em deliberação o 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 qual foi 

discutido pelos Vereadores: José Aparecido dos Santos (Cidão), o qual 

explicou que pediu que fizesse uma Emenda nesse Projeto, porque, estava em 

Cuiabá acompanhando sua esposa em um tratamento, e ligaram informando que 

no outro dia cedo, ele (Vereador), tinha que estar na cidade, porque haveria uma 

Sessão Extraordinária, salientando que, achou um absurdo não poder 

acompanhar a família, então, pediu a alteração para que os Vereadores tivessem 
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condição de acompanhar seus familiares em tratamento. Senhor Presidente, 

Vereador Emerson Machado, o qual esclareceu aos presentes que, se o 

Vereador faltar na Sessão Extraordinária, é descontado mil reais do seu salário, 

lembrando que as Sessões Ordinárias são na terça-feira, porém, as 

Extraordinárias podem acontecer em qualquer momento, e os Vereadores tem a 

obrigação de estarem presentes, informando que, esse projeto vem para que, se o 

Vereador estiver acompanhando algum familiar em tratamento de saúde e, se 

acontecer uma Extraordinária, não seja descontado o valor de seu salário, 

frisando que, só será nas Sessões Extraordinárias, e que as Ordinárias seguem 

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

por unanimidade. 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 dos Projetos de Resolução nº 003 e 005/2017, 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 doze minutos.   


