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

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

de dois mil e dezessete, com início às nove horas e vinte e sete 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. Neste momento o Senhor Presidente 

agradeceu a presença da Professora Lídia, juntamente, com seus alunos da 

Escola Manoel Bandeira, a Igreja Adventista do 7º Dia, o HAMOA e a Família 

Arpini e a CDL. 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: Ofício do Secretário Municipal de Gestão, Senhor José Carlos 

Cavagnoli, convidando para participar da Audiência Pública da Execução 

Orçamentária – 1º Quadrimestre de 2.017. Após, o Senhor Secretário fez a 

leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicações nºs. 118 e 

119/2017, ambas de autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicações 

nºs. 120 e 121/2017, ambas de autoria da Vereadora Aparecida Scatambuli 

Sicuto; Indicação nº 122/2017, de autoria da Vereadora Elisa Gomes Machado; 

Indicação nº 123/2017, de autoria do Vereador José Elói Crestani; Indicações 

nºs. 124 e 125/2017, ambas de autoria do Vereador Demilson Nunes Siqueira, 

e Indicação nº 126/2017, de autoria do Vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça). O Senhor Presidente informou que as matérias ora apresentadas 

serão encaminhadas conforme disposição regimental. Passando ao uso da 
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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 ressaltou e agradeceu a 

presença dos alunos da Escola Manoel Bandeira, parabenizando a Professora 

Lídia pela iniciativa de trazer seus alunos até a Câmara para assistirem uma 

Sessão, fazendo, assim, com que as crianças conheçam e apreciem a Sessão, e 

como funciona a política em nosso município, afirmando que, ninguém pode 

viver sem política, e que, um dia uma dessas crianças poderá se tornar um 

representante político. Ressaltou, também, a presença da Igreja Presbiteriana 

do 7º Dia, parabenizando-os, pelo belíssimo desfile do aniversário da cidade. 

Finalizando disse que, a política de Alta Floresta não tem nada a ver com as 

políticas que são anunciadas na mídia, afirmando que, os políticos de Alta 

Floresta estão trabalhando para seu desenvolvimento. Na sequência fez uso da 

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

cumprimentou aos presentes e de princípio lembrou que tinha solicitado uma 

reunião com o Coordenador do Hospital Regional, com os Vereadores, com a 

Juíza e com o Ministério Público, sobre a situação das UTI’s no hospital, 

expondo que, foi feita uma matéria, através do repórter Zé Vieira, com o 

Senhor José Marcos, que lhe informou que, as coisas começaram a funcionar, 

não tendo mais motivos para a reunião, porque, o judiciário determinou o 

pagamento da empresa, e a mesma recomeçará as obras. Lembrou, também, da 

visita do Governador, solicitando do Presidente Emerson Machado, uma pauta 

para sentar e apresentar ao Governador, com diversos assuntos, como, 

segurança pública, saúde, entre outros, cobrando, assim, melhorias, acentuando 

que, com a conclusão dos leitos de UTI’s, precisa-se cobrar equipamentos, 

afirmando que, estes leitos são uma luta antiga da sociedade. Disse que, o 

Prefeito esteve no seu Gabinete, juntamente, com o Secretário de 

Infraestrutura. Salientou, também que, ficou feliz com a reunião entre os 

empresários e o Secretário de Obras, que fez o mesmo perceber que noventa 
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dias era muito para a conclusão da obra e, prometeu que vai fazer o mais 

rápido possível, parabenizou  a iniciativa dos empresários na cobrança da 

agilidade da obra. Solicitou, novamente, a reunião com Secretário de Obras e, 

também, com o Coordenador de Urbanismo, para pedir que mantenha a cidade 

limpa, priorizando os pontos, afirmando ser de responsabilidade do 

Coordenador de Urbanismo, a limpeza da cidade e, também, sobre o assunto 

dos asfaltos comunitários, tendo alguns materiais comprados, e outros diversos 

assuntos, para assim, debaterem e fazerem um cronograma das atividades a 

serem realizadas. Após usou da palavra a Vereadora Aparecida Scatambuli 

Sicuto, a qual cumprimentou aos presentes e de início parabenizou a 

Professora Lídia pela iniciativa, em trazer as crianças até a Câmara para 

conhecerem e assistirem a Sessão, começando a entender como funciona a 

política. Agradeceu, também, a Igreja Adventista de 7º Dia em trazerem as 

crianças para assistirem a Sessão, a CDL, HAMOA e JMD pela presença. 

Falou que, as atividades da 3ª Idade começaram, informando que foi 

representando o Executivo e o evento foi muito bonito. Parabenizou a 

Prefeitura pelos intensos trabalhos realizados no Parque de Exposição. 

Salientou que, o Prefeito esteve em Cuiabá, em uma reunião com outros 

Prefeitos da região, defendendo o FETHAB, disse que estão discutindo para 

que o Governo não passe o recurso para a saúde. Expôs que está 

acompanhando a nova Reforma Administrativa, analisando a folha, vendo o 

que está certo e errado, fazendo alguns apontamentos de como abaixar a folha, 

afirmando que, o papel do Vereador é ajudar, e não, só criticar. Finalizando 

falou sobre a obra da ponte da Cidade Alta, e a reivindicação dos comerciantes, 

dizendo que o Secretário Elói está acompanhando e, a obra, ficará pronta em 

poucos dias. Na sequência usou da Tribuna o Vereador Charles Miranda 

Medeiros, o qual cumprimentou aos presentes e de princípio parabenizou, 

também, a Professora Lídia em trazer os alunos à Sessão e, trabalhando com 

eles, a temática dos três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, para 

assim, as crianças entenderem as atribuições de cada Poder, disse que educação 
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política tinha que fazer parte do cronograma da escola para, assim, 

futuramente, ter uma educação diferenciada. Informou que esteve visitando a 

obra da ponte da Avenida Mato Grosso. Parabenizou o Mano e a equipe pelo 

empreendimento HAMOA. Comentou sobre a proposta da Cooperativa 

COOFAP, que está trazendo uma proposta de pequenas edificações, e que 

nosso estado tem cento e quarenta municípios e, no entanto, eles olharam para 

Alta Floresta, pelo fato da agricultura estar expandindo, por ser um pólo na 

educação, por ter um aeroporto excelente, PROCON, Polícia Militar, 

POLITEC e Corpo de Bombeiro, tudo em pleno desenvolvimento, crescendo a 

cada dia. Afirmou que a Cooperativa está vindo na hora exata. Enfatizou que, 

esta semana, mais um médico foi embora da cidade, salientando estar 

preocupado, porque, quando o médico vem para Alta Floresta e começa a se 

comunicar com os médicos de municípios vizinhos, percebe que, o seu salário 

é menor, e acaba indo embora, acredita que tem que sentar e tentar resolver, 

pois, segundo Promotor Doutor Daniel, não precisa aumentar o salário do 

Prefeito para aumentar o salário dos médicos contratados, pode se elevar até o 

limite do salário do Prefeito, para assim, não perderem profissionais. 

Parabenizou o Secretário Elói pela obra da ponte, e, afirmou que, em menos de 

trinta dias estará pronto. Ressaltou o excelente trabalho que fizeram no Jardim 

Primavera. Finalizando frisou que a Prefeitura precisa comprar um rolo 

compactador. Após fez uso da Tribuna o Vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), o qual cumprimentou aos presentes e inicialmente agradeceu a 

presença de todos, parabenizando a Professora pela iniciativa da visita nesta 

Casa de Leis com seus alunos, mostrando à eles, como funciona o trabalhar de 

cada Vereador, salientando que, os alunos são a evolução de nosso país, disse 

que todas as escolas deveriam seguir o exemplo, e trazerem seus alunos, e que, 

deveriam levar esta idéia à Secretária de Educação. Parabenizou o Presidente, 

Emerson Machado, pela viagem até Cuiabá, em busca de recursos para o 

município, expondo à todos, estar indignado com a falta de responsabilidade 

do Governo do Estado com os municípios, que está faltando empenho dos 
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políticos, que, hoje, não sabe quem está matando mais, os ladrões ou se os 

políticos de Brasília. Destacou o assunto sobre o asfalto comunitário, 

agradecendo, também, o Prefeito Asiel, que se sensibilizou, e está trazendo 

uma creche para o bairro Cidade Bela e Jardim Imperial e, também, uma 

rotatória próxima a creche e, outra, no final da Perimetral Rogério Silva, perto 

do ULA-ULA, orientando os motoristas. Finalizando disse que, a Cidade Alta, 

está precisando de uma limpeza, pois, o capim está alto, cobrando prioridade 

ao assunto. Na sequência usou da Tribuna o Vereador José Elói Crestani, o 

qual cumprimentou aos presentes e de princípio agradeceu a Professora Lídia, 

por ter trazidos seus alunos para prestigiar a Sessão, agradeceu, também, a 

presença da ex-secretária de Cultura que veio representar a Igreja Adventista 

do 7º Dia, entre outros. Parabenizou o Prefeito Asiel pela preocupação com o 

município, salientando que, o mesmo se encontra na capital, com os demais 

Prefeitos para ver a questão do FETHAB, porque, o Governo Pedro Taques 

não está preocupado, informando que Alta Floresta recebia quase quatrocentos 

mil reais do FETHAB e, hoje, recebe na faixa de cento e quinze mil reais e, 

agora, destes cento e quinze mil reais, quer cortar 70% (setenta por cento), 

afirmando que, infelizmente, ele vai deixar os municípios em uma situação 

precária. Parabenizou a servidora Liliane, pelos trabalhos que presta na 

Secretaria de Assistência Social, afirmando que, estará votando a favor do 

Projeto de Lei para dar condição de prestar um melhor serviço. Finalizando 

disse que esteve fazendo uma visita no aeroporto, e que, a situação lá está 

precária, matos e animais, falando que fez uma Indicação solicitando um trator 

e dois funcionários braçais permanentes no aeroporto e espera que o Prefeito 

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

qual cumprimentou a todos e inicialmente agradeceu a presença de todos. 

Falou da Indicação que fez, com relação a implantação de um redutor de 

velocidade, por motivo de ter sido procurado por moradores da Rua B-2, e ter 

acontecido vários acidentes no local, disse que, acredita ser de suma 

importância o redutor, e, também, comentou sobre outra Indicação, com 
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relação a instalação de tela alambrado e iluminação no campo de futebol 

society, ao lado do ginásio de esportes. Finalizou falando da Caravana da 

Transformação que vai ficar três dias na cidade, vindo quatrocentos 

profissionais, gerando um grande movimento na cidade, por isso, quem 

precisar, deve procurar a Secretaria de Saúde para agendar suas consultas. 

Após fez uso da Tribuna o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual 

cumprimentou à todos e de início parabenizou a Vereadora Cida pela passagem 

de seu aniversário. Ressaltou ser bacana a presença e a oportunidade dos 

alunos em estarem presentes na Sessão, endossou a fala de alguns Vereadores 

relativa à presença dos mesmos, falando da importância de cobrar as pautas da 

educação, afirmando que, às vezes, os professores exigem seus direitos, e são 

julgados, mas, são eles que cuidam da formação das crianças, e os Vereadores, 

enquanto Legisladores, tem a função de ajudar nessa formação. Salientou que, 

em sua plataforma de campanha, colocou a ativação da Lei que foi criada em 

2012 (dois mil e doze), a Lei da Câmara Mirim, que foi criada por esta Casa, 

porém, nunca funcionou, afirmando ter uma preocupação especial em fazer o 

processo, da Câmara Mirim, funcionar, interagindo a escola com a Câmara, 

expôs que está realizando um estudo para que, no ano que vem, este Projeto 

aconteça. Parabenizou a Melhor Idade pelo retorno das atividades, afirmando 

que, se deve acompanhar por ser um público sem muitas opções e que precisa 

de atenção. Parabenizou, também, a UNEMAT pelo Congresso Universitário e 

o pessoal da Escola JVC pelo Sarau Literário que aconteceu. Disse que esteve 

acompanhando as obras da ponte da Avenida Mato Grosso, afirmando ser 

bacana ver os moradores se mobilizando, acentuando que não se deve só 

acompanhar quando as coisas estão complicadas, mas, sim, sempre 

acompanhar a vida do município, citando a Audiência Pública das Contas 

Quadrimestrais do município, onde irão conversar sobre o que aconteceu nos 

quatro meses no município, frisando que, a população, raras vezes, participa, e 

é, nestas Audiências, que identificam onde estão indo os recursos do 

município, desta forma, convidou a todos para participarem e acompanharem, 
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dizendo que será hoje, às dezenove horas, no auditório do PROCON, 

ressaltando, novamente, ser extremamente importante a participação de todos. 

Finalizando lembrou que está acontecendo a Exposição Itinerante do 

Patrimônio e Material do Estado de Mato Grosso promovido pela UFMT, na 

Secretaria de Cultura, convidando a todos para prestigiarem e, também, 

parabenizou o Teatro Experimental, por mais uma peça que vai ser lançada no 

dia nove de junho, com o nome “Concreto Contra a Flecha”. Em seguida fez 

uso da palavra a Vereadora Elisa Gomes Machado, a qual cumprimentou aos 

presentes e de início falou que fez uma Indicação para aquisição de um ônibus 

novo para a 3º Idade, porque, iniciaram as atividades e, vários idosos não 

ponderam vir, porque, o ônibus estava quebrado, salientando que o mesmo está 

bem deteriorado e necessitando de um novo. Comentou sobre uma reunião 

importante com o Grupo de Segurança, convidando todos os colegas 

Vereadores a participarem, onde, estarão discutindo a pauta da reunião que 

terão com o Governador para fazer reivindicações, novamente, sobre a 

segurança do município. Disse que o Prefeito foi convidado, e que, também, 

estarão reivindicando a construção CDP, fora da cidade, porque, onde se 

encontra, atualmente, está proporcionando perigo, afirmando que, o Estado não 

aceitou as áreas propostas pelo município, expondo que, nesta reunião, tentarão 

ajudar o Prefeito a encontrar uma área para apresentar ao Governo, para que 

esse recurso venha para o município, e não seja perdido. Teceu comentários 

sobre o assunto saúde do município, dizendo que, a situação está muito séria, 

péssimas condições de armazenamentos de remédios, sem ar para resfriar os 

medicamentos, sem internet e, nem sistemas para os funcionários trabalharem, 

frisando não ter nem dipirona para os pacientes, dizendo que, foi feita a 

licitação há vinte dias e, não pegaram os remédios, porque, a Prefeitura deve 

aos fornecedores, desta forma, não entregaram os medicamentos, a Vereadora 

solicitou, então, que o Presidente, Emerson Machado, marque uma reunião 

com o Secretário de Saúde e, também, a equipe financeira da Secretaria, para 

que, possam entender quanto estão devendo, expondo que, segundo 
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informações, quase nenhum fornecedor do município está recebendo, disse 

que, sabe que os recursos são poucos, mas, afirma que, devem ser 

administrados e fiscalizados, destacando não ser bem vista pelos colegas 

porque, cobra e fiscaliza. Disse ainda que, a saúde não tem mais recursos 

próprios e, nem chegou ao meio do ano, informando que, há um orçamento 

para a saúde de vinte e seis milhões de reais neste ano, concorda que é pouco, 

mas, acredita que, se for bem administrado, se consegue fazer um bom 

trabalho. Lembrou que foi feita, recentemente, uma Reforma Administrativa e, 

espera que, ela surja efeito. Finalizando convidou a todos os colegas 

Vereadores a fazerem visitas aos postos de saúde e que, lutem pela saúde do 

município, e façam cobranças ao Governo do Estado, quando o mesmo estiver 

no município, com relação ao Hospital Regional. Em seguida usou da Tribuna 

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

presentes e inicialmente falou sobre a saúde do município e a falta de 

responsabilidade do Governo do Estado com o Hospital Regional, afirmando 

que, se já não bastasse o que anda acontecendo, agora o Governador Pedro 

Taques quer dar mais um calote no município, salientando que foi criado o 

FETHAB para arrumar as estradas e, agora, querem jogar o recurso do 

FETHAB para a saúde, porque, não consegue resolver as responsabilidades da 

saúde com os municípios. Solicitou ao líder do Prefeito, Vereador Elói, que, na 

próxima Sessão, dê uma resposta aos questionamentos da Vereadora Elisa, 

afirmando que, realmente, se deve marcar uma reunião, novamente, com o 

Secretário de Saúde, para assim, se resolver a problemática e, afirma que, 

espera que o Governo do Estado cumpra com suas obrigações em relação ao 

Hospital Regional. Solicitou, também que, seja feito um ofício convidando o 

Secretário de Trânsito, Senhor Messias, para prestar esclarecimentos sobre sua 

Secretaria e, também, fazer um ofício solicitando uma reunião com a CAB, 

para esclarecimentos de como está o andamento da rede de esgoto do 

município, e quais os próximos avanços de sua responsabilidade. Finalizando 

pediu ao Setor de Finanças da Prefeitura e ao líder, Vereador Elói, que 
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interceda, junto ao Prefeito, para fazerem o pagamento dos funcionários 

públicos, no máximo dia primeiro, para assim, poderem prestigiar a exposição. 

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

cumprimentou aos presentes e iniciou agradecendo a presença de todos. Falou 

que esteve em Cuiabá, juntamente, com o Presidente Emerson Machado, e 

estiveram na SINFRA e no INTERMAT, onde o Presidente do INTERMAT 

garantiu que estará no próximo dia nove em nosso município, e vai se reunir 

com os moradores da Jacaminho, Vila Rural I e Vila Rural II, e que irá 

entregar os títulos. Disse que a viagem foi de muita valia e que, agora, só resta 

torcer para dar certo. Agradeceu a Professora Lídia que trouxe as crianças da 

escola Manoel Bandeira para conhecer um pouco do Poder Legislativo. 

Também agradeceu a presença das assistentes sociais, afirmando que, seu voto 

é favorável ao projeto das mesmas. Salientou ter recebido um ofício da CDL, 

sobre direito de resposta das palavras, onde o mesmo teria que fazer a 

retratação de sua fala da última Sessão, afirmando não ter dito nada demais, 

simplesmente, disse que não foram tratados dignamente, frisando que o ofício 

veio só à ele e, outros colegas, também, fizeram comentários, mas disse à todos 

da CDL que não tem problemas com eles, nem com ninguém, e não quer 

inimizades, que seu gabinete está de portas abertas para quem precisar. 

Finalizando disse estar preocupado com as questões ambientais, e ficou 

sabendo da atuação da ADETEC, onde são feitas pesquisas para detectar reais 

problemas dos resíduos sólidos, os lixos, afirmando que, há muito tempo o 

nosso município enfrenta este problema, disse que então, entrou em contato e, 

foi feita uma análise, chegando a um diagnóstico da triste realidade do nosso 

município, dizendo que, se não for tomada uma providência urgente, vai ficar 

cada vez mais grave. Destacou que o documento mostrou o tamanho do 

desastre, mas, trouxe sugestões que devem ser tomadas para resolver os 

problemas, disse que esse é o papel do Legislativo, não só fazer Indicação, tem 

que ir atrás de soluções, independente do partido. Nesse momento o Senhor 

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

agradecendo a presença de todos. Falou da sua ida à capital, devido a grande 

demanda, principalmente, o problema do Hospital Regional e, como o Governo 

está tratando a saúde do município. Falou que não é a primeira vez que vai à 

Cuiabá tentar solucionar problemas, frisando não ser só Alta Floresta 

dependente desse hospital, toda a região necessita. Disse que falar com o 

Governador é muito difícil, afirmando que o mesmo nunca o atendeu, mas, 

informou que deixou protocoladas várias reivindicações para o município. 

Salientou que, acredita que o Senhor Pedro Taques não estava preparado para 

ser Governador. Citou sobre a Caravana da Transformação que estará em nossa 

cidade e que o Governador também estará no município, falou que vai marcar 

uma reunião entre o Governador e os Vereadores para, assim, poderem fazer as 

devidas cobranças, ver se conseguem alguma coisa positiva. Pediu à população 

que se atentar a Caravana, pois, a mesma é de suma importância. Fez 

agradecimentos ao Deputado Romoaldo, o qual lutou para que a Caravana 

estivesse em nosso município. Esclareceu alguns discursos sobre a falta de 

remédios e, afirma não ser verdade, que, mesmo com a falha do Governo, de 

não fazer os repasses, tem muitos medicamentos. Disse que, faltar alguns e 

sobrar outros, é normal, mas acredita que, denegrir o nome da Prefeitura não é 

uma boa situação, pediu que todos lembrem do passado, aonde, até teto de 

posto caiu, afirmando não ser verdade o que disseram, falando que cobrar é 

certo, mas falar mentiras não é legal. Enfatizou que os Vereadores tem que 

ajudar o Executivo, pois, em seu mandato foram feitos vários postos de saúde 

e, precisam fazer com que esses boatos e mentiras desapareçam, acredita que 

ser oposição é bacana, mas tem que ser verdadeira. Neste momento o Senhor 

Presidente solicitou silêncio, dizendo que, quando alguém está falando, tem 

que ficar quieto e não ficar resmungando. Falou que todos os Prefeitos tiveram 

problemas, mas, parabeniza o Prefeito Asiel pelo seu mandato. Finalizando 

disse que respeita o jeito da oposição do Vereador Mequiel, dizendo que ele 

cobra coisas certas e não lorotas. Retornando à Presidência, o Senhor 
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Presidente solicitou do Soberano Plenário autorização para dispensar o 

intervalo regimental, o qual todos concordaram. Neste momento o Senhor 

Presidente colocou em deliberação, o Requerimento nº 027/2017, de autoria do 

Vereador José Elói Crestani, que “REQUER, a retirada de tramitação do 

Projeto de Lei nº 005/2017, que em súmula: “Institui o Dia do Garimpeiro e dá 

outras providencias”, sendo que o referido Requerimento nº 027/2017, foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida foi colocado em deliberação, o 

Requerimento nº 028/2017, de autoria da Vereadora Elisa Gomes Machado, 

que “REQUER, vista de processo relativo ao Projeto de Lei nº 1900/2017, de 

iniciativa do Poder Executivo, que “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”, sendo que o referido Requerimento foi discutido pelos 

Vereadores: Elisa Gomes Machado, a qual convidou a todos para fazer visitas 

nos locais citados por ela e verificar a verdade. Disse que, o pedido de vistas 

desse projeto, foi estudado e discutido, salientando que esteve um período 

afastada por motivos pessoais, mas, que o projeto entrou na Casa no dia nove 

de maio e, depois, encaminhado por email para os Vereadores, então, lendo o 

projeto e conversando com o Vereador Mequiel da necessidade de discutir o 

mesmo, chegou na Câmara e viu que o Projeto já estava na Ordem do Dia, 

então, procurou o CMDCA, pedindo que fosse encaminhado um parecer sobre 

o projeto, ressaltando que, hoje tem o abrigo e a Pinardi, que cuida das 

crianças, disse que, então o pedido de vistas é para que se possa corrigir falhas 

graves no projeto, frisando que não tem o parecer do Conselho e, segundo 

parecer contábil, já foi contratado compra de serviço em três de maio, 

questionando como que se contrata o serviço antes do projeto ser aprovado. 

Afirmou que o programa é importante, mas, não tem urgência por motivos das 

adolescentes estarem na Casa Lar e as crianças na Pinardi. Finalizando disse 

que ficou preocupada, pois, foi ler o parecer jurídico do Projeto, e o mesmo 

está com a data de seis de abril, constando outra súmula: “autoriza abertura de 
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crédito adicional”, afirmando que o parecer não é desde Projeto, e pede para 

corrigir. Mequiel Zacarias Ferreira, o qual disse que, pela Comissão de 

Educação e Assistência Social, fez o estudo do Projeto e, sugeriu dez 

alterações, afirmando que, conversou com o líder do Prefeito, Vereador Elói, 

expondo a importância do pedido de vistas. Acredita que seria possível ter 

mais uns dois dias para ajustar o projeto no que for preciso, dentro do possível 

e, do que estabelece a Lei, afirmando não ser contrário ao projeto, e as 

melhorias são para maior lisura do mesmo. Elisa Gomes Machado, a qual 

disse que o pedido de vistas é para fazer as correções necessárias no Projeto. 

Salientando que, uma das emendas que o Vereador Mequiel fez é para o curso 

superior da equipe, e, segundo informação da Liliane, isto não é possível, 

então, acredita que, se votar Emenda, terão que ser profissionais com curso 

superior, e, se não votar a Emenda o projeto fica complicado, frisado então, 

que, por isso precisa corrigir o mesmo, reforçando que o pedido de vistas é pra 

melhorar o projeto e corrigir problemas visíveis, até mesmo, o parecer jurídico 

precisa ser corrigido, afirmando ser totalmente a favor do Projeto. Após 

discussões, o Requerimento nº 028/2017, foi colocado em votação, o qual foi 

rejeitado, com os votos contrários dos Vereadores: Luiz Carlos de Queiróz, 

José Elói Crestani, Aparecida Scatambuli Sicuto, Oslen Dias dos Santos (Tuti), 

Valdecir José dos Santos (Mendonça), Marcos Roberto Menin, Charles 

Miranda Medeiros e José Aparecido dos Santos (Cidão). Passando à Ordem 

do Dia, foi colocada em deliberação a Emenda nº 003/2017, “Aditiva ao 

Projeto de Lei nº 1.900/2017, que “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”, de autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, a qual 

foi discutida pelo seu autor, Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual 

disse que, as Emendas são bastante simples, porém, eficazes, quando se 

considera ser um projeto com inserção de crianças em famílias, dando recursos 

financeiros. Ressaltou que, uma das correções que fez é sobre o artigo que diz 
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respeito a formação, salientando que precisa ser acompanhadas e devidamente 

registradas e, também, sobre o uso do recurso, ser acompanhado para não haver 

uso indevido. Expôs que acrescentou dois artigos no projeto, falando sobre 

quem estará envolvido e, como será o acolhimento na família, que não estava 

previsto. Afirmou que leu o projeto e, mais três leis que existem no Brasil 

sobre famílias acolhedoras, afirmando quem nenhuma das emendas que fez são 

para prejudicar, mas sim, melhorar o projeto. Após discussões a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi rejeitada com os votos contrários dos 

Vereadores: Luiz Carlos de Queiróz, José Elói Crestani, Aparecida Scatambuli 

Sicuto, Oslen Dias dos Santos (Tuti), Valdecir José dos Santos (Mendonça), 

Marcos Roberto Menin, Charles Miranda Medeiros e José Aparecido dos 

Santos (Cidão). Na sequência foi colocado em deliberação o 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”, o qual foi 

discutido pelos Vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, o qual disse lamentar 

os votos contrários, reforçando que, as Emendas eram para ajudar, e não 

prejudicar, afirmando que, neste sentido, está forçado a votar contra o Projeto, 

frisando que leu e estudou o projeto para fazer as emendas para, assim, fazer 

sugestões que melhorem o projeto, e as mesmas são rejeitadas, acreditando que 

isso é ruim, lembrando que estão falando de crianças e, precisa estar alinhado, 

afirmando ser contrário ao projeto nesse sentido, mas favorável ao Projeto 

Família Acolhedora. Elisa Gomes Machado, a qual disse realmente ser 

lamentável. Falou que visitou a Casa Lar, e os adolescentes estão sendo bem 

cuidados, afirmando não ter urgência em votar o projeto. Falou que, segundo 

informações, este projeto tem que ser votado rápido, porque na vinda do 

Governador tem que mostrar e lançar o projeto, porém, acredita que tem que 

ser mostrado um trabalho bem feito e responsável, dizendo que queria 

melhorar o Projeto, afirmando que o projeto é inconstitucional. Disse que seu 
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voto é contrário por falta de flexibilidade dos colegas em perceber que o 

projeto precisa ser melhorado. Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual 

disse que vê no conteúdo deste projeto a sua importância, e que, todos os 

projetos tem negatividades e positividades, acreditando que, todos os 

Vereadores da Casa sabe da sua responsabilidade, ficando a critério de cada 

um o seu voto, frisando que o projeto tem que ser votado. José Elói Crestani, 

o qual disse que, na sua visão do projeto, se estiver algum erro, vai pedir para o 

Prefeito que mande uma Emenda para corrigir, que na Prefeitura tem um 

Departamento Jurídico competente e capacitado e que, acredita neles, 

afirmando que precisa ser votado o projeto, porque é um dos primeiros do 

Mato Grosso. Mequiel Zacarias Ferreira, o qual lamentou as palavras do 

Vereador Elói Crestani, fazendo, brevemente, suas considerações a respeito. 

Após discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada com 

os votos contrários dos Vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa Gomes 

Machado. Em seguida foi colocada em deliberação a Moção nº 026/2017, de 

“PESAR com a família do Senhor Agostinho Bizinoto, falecido no último dia 

17 de maio do corrente”, de autoria da Câmara Municipal, a qual foi aprovada 

por unanimidade. Na sequência foi colocada em deliberação a Moção nº 

027/2017, de “PESAR com a família do Senhor Lauvir Teles de Oliveira, 

falecido no último dia 20 de maio do corrente”, de autoria do Vereador Luiz 

Carlos de Queiroz, a qual foi aprovada por todos. Após foi colocada em 

deliberação a Moção nº 028/2017, de “CONGRATULAÇÕES com a Igreja 

Adventista do 7º Dia, pela belíssima apresentação no desfile em comemoração 

ao aniversário de Alta Floresta, ocorrido no último dia 19 de maio do 

corrente”, de autoria do Vereador Marcos Roberto Menin, a qual foi discutida 

pelos Vereadores: Marcos Roberto Menin, Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) e Senhor Presidente, Emerson Sais Machado, os quais 

parabenizaram todos da Igreja Adventista do 7º Dia pela belíssima 

apresentação no desfile do aniversário de quarenta e um anos de Alta Floresta, 

afirmando que foi tudo muito bem organizado, chamando muito a atenção pela 
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dedicação, sendo justa a Moção, solicitando que no próximo desfile a Igreja 

faça presença novamente. Após discussões, a matéria foi colocada em votação, 

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

deliberação a Moção nº 029/2017, de “CONGRATULAÇÕES com o 

“MAESTRO Empreendimentos Imobiliários”, pela inauguração do HAMOA 

Resort Residencial, ocorrida no último dia 19 de maio do corrente”, de autoria 

dos Vereadores: Marcos Roberto Menin, Emerson Sais Machado e Luiz Carlos 

de Queiróz, a qual foi discutida pelos Vereadores: Marcos Roberto Menin, 

Senhor Presidente, Emerson Sais Machado, Luiz Carlos de Queiróz, 

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

Aparecida Scatambuli Sicuto e José Aparecido dos Santos (Cidão), os 

quais parabenizaram a Família Arpini e a JMD pela coragem do 

empreendimento de alto nível, único no Mato Grosso, colocando Alta Floresta 

num cenário mundial, falaram do projeto belíssimo que é o HAMOA Resort, 

afirmando que, quem tinha alguma dúvida do investimento, agora não tem 

mais. Parabenizaram toda Diretoria em dar a oportunidade das pessoas 

morarem num lugar tão lindo. Após discussões, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por todos. Em seguida foi colocada em 

deliberação a Moção nº 030/2017, de “CONGRATULAÇÕES com o Sr. 

Walmir Naves Coco, Presidente do Sindicato Rural de Alta Floresta, extensivo 

à todos os patrocinadores e colaboradores, pela realização da 1º Edição da 

TECNOALTA, em nosso município”, de autoria do Vereador Emerson Sais 

Machado, a qual foi discutida pelos Vereadores: Senhor Presidente, Emerson 

Sais Machado, Marcos Roberto Menin, Charles Miranda Medeiros, Elisa 

Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira, os quais parabenizaram toda 

a Diretoria do Sindicato Rural, em especial o Presidente, Senhor Walmir, pela 

brilhante ideia do Projeto da  TECNOALTA, e que, realmente, é uma nova 

fronteira do agronegócio para a região, pois, a economia chegou no município 

através da agroindústria, salientando que e a Câmara está sendo patrocinadora 

do evento e dará todo o apoio, em razão dos grandes investimentos que o 
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evento trará para a cidade, afirmaram que a Moção de Congratulações é 

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

aprovada por unanimidade. Neste momento o Senhor Presidente, esclareceu ao 

Pastor da Igreja Adventista do 7º Dia, o qual pediu a palavra, porém, o 

Regimento não autoriza, mas, o Senhor Presidente agradece pela sua presença 

e pelo brilhante desfile. 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 1.900/2017, 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 quarenta e quatro minutos.   


