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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia seis de junho de 

dois mil e dezessete, com início às nove horas e doze minutos, sob a 

Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, 

bem como, a presença dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto, 

Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado, 

José Aparecido dos Santos (Cidão), José Elói Crestani, Luiz Carlos de Queiróz, 

Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen Dias dos Santos 

(Tuti), Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) e Valdecir José dos Santos 

(Mendonça). De princípio o Senhor Presidente cumprimentou à todos e 

solicitou do Senhor Secretário a leitura da lista de presença, o qual assim o fez. 

Verificado o quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor Presidente 

declarou aberta a presente Sessão. Passando ao Expediente, foi colocada em 

discussão e votação, a Ata da Sessão anterior, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Na sequência o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

correspondências recebidas: Comunicados do Ministério da Educação 

informando liberação de recursos financeiros destinados à execução de 

Programas do FNDE à Prefeitura Municipal de Alta Floresta; Convite da 

Secretária de Educação, Senhora Maria Iunar de Freitas Portão, convidando 

para participar da entrega de premiação da FEMUCEB 2016, no dia seis de 

junho do corrente, às quatorze horas, na Secretaria de Educação; e, Convite do 

Sindicato dos Madeireiros do Extremo Norte de Mato Grosso – SIMENORTE, 

convidando para participar da audiência do SIMENORTE com o Governador 

Pedro Taques, no dia nove de junho do corrente, às onze horas, na sede do 

Sindicato. Após, o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em 

apresentação: Indicação nº 127/2017, de autoria da Vereadora Elisa Gomes 

Machado; Indicação nº 128/2017, de autoria do Vereador Luiz Carlos de 

Queiróz; Indicações nºs. 129 e 130/2017, ambas de autoria do Vereador 

Charles Miranda Medeiros; Projeto de Lei nº 1.905/2017, de autoria do 

Executivo Municipal, que em súmula: “Autoriza o Executivo Municipal a 
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disponibilizar maquinários do município para realizar recuperação das estradas 

na Gleba Rio Azul e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 1.906/2017, de 

autoria do Executivo Municipal, que em súmula: “Altera dispositivos da Lei 

Municipal nº 2.334/2016. e dá outras providências”, e Projeto de Lei nº 

1.907/2017, de autoria do Executivo Municipal, que em súmula: “Dispõe sobre 

a autorização para abertura de crédito adicional especial suplementar na 

estrutura da Lei 2.349/2016, Lei Orçamentária Anual do município de Alta 

Floresta para o exercício de 2017 e dá 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 Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), o qual 

cumprimentou aos presentes e de princípio registrou que recebeu uma ligação 

da Casa Civil, falando que a Caravana da Transformação já se encontra em 

nosso município e que, o Governador estará atendendo os municípios, e a 

reunião em Alta Floresta será, possivelmente, no sábado, às dez horas da 

manhã, dizendo que, deve-se fazer uma pauta com as principais demandas do 

município para serem discutidas e cobradas do Governador, dando ênfase na 

liberação das emendas dos Deputados, para o município, na área de 

infraestrutura. Ressaltou que deve ser cobrada, também, do Governador, a 

implantação do Curso de Farmácia na UNEMAT, porque, segundo 

informações da Coordenação da Universidade, é possível, só depende do 

Governo. Fez agradecimentos ao amigo Jailson, pelo empenho em ajudar no 

asfalto comunitário, frisando que, novamente, começou o asfalto na Rua Piauí, 

e o mesmo foi peça fundamental para o retorno da obra, que está ajudando, até, 

na compra de materiais. Comentou sobre outro projeto, falando ser um 

incentivo do Vereador Luiz Carlos, com relação as calçadas, afirmando que, 

quer fazer uma emenda neste projeto para que as empresas que quiserem fazer 

as calçadas de forma de pavimentação asfáltica, adquira o material e a 
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Prefeitura dá a contra partida com o maquinário, melhorando, assim, a 

qualidade de vida das pessoas. Após usou da palavra a Vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto, a qual cumprimentou aos presentes e de início mencionou 

a presença dos integrantes da CDL na Sessão, falando que a presença dos 

mesmos, era devida uma reunião que aconteceu e foi discutido sobre um 

Projeto de Lei que ia ser encaminhado para ser votado na Câmara, mas, afirma 

que não será, explicando que sabe do que se trata o projeto e que eles podem 

contar com ela. Agradeceu e parabenizou o Rotary Clube pelo evento “Mão 

Amiga”, acontecido no último sábado, onde foram arrecadados muitos 

alimentos para serem distribuídos às famílias carentes. Parabenizou, também, o 

Senhor Valmir, Presidente do Sindicato Rural pela realização da EXPOALTA, 

e, também, pela 1ª TECNOALTA. Informou à todos que esteve no ginásio de 

esportes onde se encontra a Caravana da Transformação, e tinha mais de mil 

pessoas esperando para serem atendidas, salientando que, esta Caravana vai 

ajudar muito pessoas com problemas visuais que necessitam de cirurgias. 

Finalizando, enfatizou que este é o momento de cobrar o Governo para que 

venham mais coisas para o município. Na sequência usou da Tribuna o 

Vereador Charles Miranda Medeiros, o qual cumprimentou aos presentes e 

de princípio deixou os parabéns ao Sindicato Rural pela organização da 

EXPOALTA, onde foi dada uma ênfase grande à agricultura, trazendo outra 

realidade para o município, ressaltando que, com isso, muitos pecuaristas estão 

arrancando as cercas e plantando e, a longo prazo, o município será visto com 

outra realidade, pois, a cidade já está sendo um pólo educacional, e, também, 

com várias empresas particulares, se transformando em uma nova tendência. 

Enfatizou para a CDL seu apoio, dizendo que, acredita que eles querem ajudar 

o comércio, para que o dinheiro fique no município, expondo que existem 

municípios onde é proibida a entrada de ambulantes, e se deve fazer isso em 

nossa cidade, e, se liberar algum ambulante, que seja alguma coisa que não se 

tenha em nosso município, para que os mesmos não venham competir com o 

comércio da cidade. Reforçou a presença da Caravana da Transformação, 
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falando ser um momento único, e que deve ser aproveitado, comentando que a 

Caravana tem até container com centro cirúrgico, onde poderá ser feita cirurgia 

de cataratas e, até, outros problemas oculares. Informou que o Governador 

estará em nosso município e, recebeu uma ligação da Senhora Dilma, 

Assessora da Casa Civil, falando que, também estará presente. Disse que deve-

se fazer os ofícios de cobranças ao Governador, e que ele (Charles), 

particularmente, estará cobrando do Governador a segurança, a melhora dos 

aparatos de segurança dos servidores, tanto, polícia civil, quanto, militar, e, 

também, sobre a saúde do município, a falta de profissionais atualizados, 

medicamentos, melhorar o centro de reabilitação, o Hospital Regional, sobre a 

medicina intensiva, a falta de estrutura, o pagamento dos servidores em atraso, 

dentre outros. Finalizando disse que deve ser cobrado, também, do 

Governador, a falta de infraestrutura no município e, principalmente, que o 

mesmo libere as emendas que já estão contempladas para Alta Floresta, 

dizendo ainda que, se deve passear com o Governador e mostrar escolas, 

presídios, áreas rurais e estradas. Após fez uso da Tribuna o Vereador 

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

inicialmente fez uma colocação ao Presidente Emerson e ao líder Elói Crestani, 

sobre o custo das molhagens que a Prefeitura estará gastando esse ano, disse 

que, conversou com o Secretário Elói de Almeida, e o mesmo informou que, o 

valor estimado está entre quatrocentos a quinhentos mil reais, dizendo que há 

muitas reclamações sobre a poeira, porque, existem muitas ruas que não tem 

asfaltos. Disse ainda que, se gasta tanto com molhagem e dá tanto lucro aos 

donos das empresas, e não resolve o problema da sociedade, porque, não dão 

conta de molhar todas as ruas da cidade. Disse que, se pegasse esse valor gasto 

em molhagem e asfaltasse as principais ruas, iria resolver muito a problemática 

da poeira, comentando que há muitas pessoas ficando doente por motivo da 

poeira, acredita que se deve molhar para todo mundo, ou então para ninguém, 

pois, assim, não irá ter reclamações, pedindo aos colegas Vereadores que 

ajudem, afirmando, ou molha para todo mundo ou para ninguém. Finalizando 
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disse ao Vereador Luiz Carlos que recebeu uma ligação da empresa das 

passagens, dizendo que a empresa atual está entrando com recurso, e eles estão 

preocupados, assim, pediu aos colegas para apoiarem essa causa, para que 

venham mais empresas de ônibus para o município. Na sequência usou da 

Tribuna o Vereador José Elói Crestani, o qual cumprimentou aos presentes e 

de princípio salientou que, até que enfim, o Governo do Estado se preocupou 

com o município de Alta Floresta e trouxe a Caravana da Transformação para 

as pessoas carentes, proporcionando exames e cirurgias oculares. Fez seus 

agradecimentos à CDL pela presença, afirmando que apóia o “Comércio 

Legal”, ressaltando que, no ano de dois mil e quinze, como Vereador, procurou 

a CDL para apresentar um Projeto de Lei, proibindo os ambulantes de outros 

municípios, afirmando que, os ambulantes vem para a cidade e enfraquece o 

comércio local, porém, com a condição de que os ambulantes que residissem 

na cidade, tivessem condição de trabalhar, afirmando que, não sabe o que está 

acontecendo, pois, pessoas de fora continuam vendendo suas mercadorias na 

cidade e os do município estão com mercadorias apreendidas, dizendo que, se 

for preciso melhorar a Lei, vai apoiar, pois, precisa haver um melhoramento no 

comércio local. Finalizando disse que muitos empresários, de hoje, já foram 

ambulantes um dia, por isso, se deve cuidar dos ambulantes que residem no 

município. Em seguida usou da palavra o Vereador Demilson Nunes 

Siqueira, o qual cumprimentou a todos e inicialmente parabenizou o Senhor 

Valmir, Presidente do Sindicato Rural, pela 1ª TECNOALTA, onde, as 

palestras, foram um sucesso, vindo palestrantes de vários estados, frisando que, 

lhe chamou a atenção o ex-ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues, o qual 

fez uma palestra muito importante para o desenvolvimento de nossa região, e 

vários outros assuntos foram abordados, reafirmando que, Sindicato está de 

parabéns. Teceu comentários, sobre a Caravana da Transformação, afirmando 

que, várias pessoas estão aproveitando para melhorarem suas vidas. 

Parabenizou a CDL pela presença, se colocando a disposição em apoiar a 

causa, pelo motivo de ser empresário e, também, ser cobrado pelos colegas 
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comerciantes, disse que precisa proibir, e, se for preciso, mudar a Lei, fazendo 

cumprir a mesma, melhorando, assim, para os empresários do município. Após 

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

cumprimentou a todos e de início ressaltou a presença dos representantes da 

CDL, lembrando que, a Lei citada pelo Vereador Elói, existe desde dois mil e 

quinze, dizendo que nesta Lei, prevê que o município tem que fixar a placa na 

entrada do município, proibindo a entrada dos ambulantes, afirmando que, 

acredita que o problema seja a execução da Lei, lembrando que, quando propôs 

a Lei dos Artistas de Rua, a primeira cobrança foi relativo a questão dos 

ambulantes, porque, se previa na Lei a venda de produtos artesanais, então, foi 

colocada a previsão que se obedece a Lei 2.286/2015, justamente, para 

respeitar o comércio, frisando que, saber que a lei existe é uma coisa, fazer ela 

acontecer é outra, e, neste sentido, reafirmou o que vem falando desde o 

começo de seu mandato, que há falta de planejamento e organização do 

Executivo para que as leis aconteçam de forma correta, enfatizando que, todo 

ano são as mesmas pautas e, precisa ser feito de forma correta e permanente, 

pois, as pessoas cobram os Vereadores, mas, quem tem que resolver é o 

Executivo. Disse que participou da análise das contas do primeiro quadrimestre 

do município, e notou que, Secretarias, como, a de Infraestrutura e a Secretaria 

de Saúde já estão com o seu orçamento comprometido, ressaltando que, ainda, 

estamos no começo de junho, e acredita que deveria haver mais planejamentos, 

porque, irá haver problemas até o final do ano, disse que, também, já foi 

atingido mais de 60% (sessenta por cento) do orçamento em folha de 

pagamento, sugeriu ao líder do Prefeito, Vereador Elói, que fale com o mesmo 

para que faça como o Secretário de Saúde fez, uma roda de conversa com todos 

os setores organizacional de sua secretaria, pedindo que eles fizessem um 

levantamento do que tinha e do que faltava, estabelecendo em curto, médio e 

longo prazo, resoluções para cada setor daquela Secretaria e, cada Coordenador 

do Setor, apresentou a situação não omitindo nada, falaram o que estava 

acontecendo e o que precisava para resolver, salientou que achou 
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extremamente inteligente da parte do Secretário, e que, isso deveria ser 

motivado para que acontecessem em outras Secretarias, desta forma, 

identificam os problemas e onde podem melhorar, dando mais segurança à 

população. Finalizando falou sobre as faixas de pedestres, lembrando da 

reunião com o Secretário de Trânsito, Senhor Messias, dizendo que a licitação 

do caminhão foi deserta, e não compraram o caminhão, por esse motivo, as 

faixas não serão pintadas, continuando com os problemas. Comentou, ainda 

que, os salários dos servidores estão atrasados e não tem previsão de 

pagamento, reafirmando, a falta de organização e planejamento. Em seguida 

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

aos presentes e de início parabenizou o Sindicato Rural pela realização da 

EXPOALTA. Agradeceu ao Prefeito pelo Decreto 346/2017, de luto oficial 

pelo falecimento do Agostinho Bizinoto. Comentou sobre a Lei 2.286/2017, 

onde foi bastante discutida, juntamente com a CDL, de como deveria ser a Lei 

para que fosse feita de forma correta e, assim foi feita e aprovada. Disse que o 

que lhe deixa indignada é que, parece que as leis são feitas, discutidas e 

votadas, mas não são cumpridas, porque, não há uma fiscalização, afirmando 

que, a parte da fiscalização é parte do Executivo, os Vereadores podem cobrar, 

mas, a Prefeitura tem que ter o quadro de funcionários fiscalizando. Se colocou 

a disposição da CDL no que precisar, reafirmando que, as leis tem que ser 

cumpridas. Lembrou que, na Sessão passada, falou da saúde do município, 

dizendo que um jornal publicou uma matéria dizendo que a Vereadora falou e 

foi desmentida, porém, disse que continua fazendo seu trabalho de 

fiscalizadora do município. Comentou que esteve em reunião com o Secretário 

de Saúde que lhe informou que continua tendo falta de remédios rotativos, 

disse que colocou ao Secretário sobre as salas de vacinas, especialmente, a do 

posto do bairro São José Operário, que nunca foi adequada, dizendo que 

reformou o posto, mas, a sala de vacina, nunca funcionou, com exceção nas 

campanhas que são levadas as vacinas, e o Secretário afirmou que, muitos 

postos não tem, disse que, também, comentou com ele (Secretário) sobre a 
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refrigeração das farmácias básicas, tendo uma série de coisas emergenciais na 

saúde, que precisavam ser resolvidas, falou que disse ao Secretário que o 

orçamento de vinte e seis milhões, é pouco, mas, se for bem administrado, 

acredita ser possível. Disse que pediu ao Secretário que lhe passe onde está a 

falha, dizendo que o Governo do Estado não está repassado o recurso, porém, 

se entrar no SIOPS, se vê os repasses que o Estado tem feito à saúde, não são 

muitos, mas, tem feito, e acredita que, o problema é que o município não tem 

mais os recursos próprios. Disse que o Secretário tem boa vontade de resolver 

a problemática da saúde, que hoje não tem médicos em alguns postos de saúde, 

e que há muitos problemas, mas, é preciso que haja gestão. Finalizando disse 

que, o problema da folha de pagamento da Prefeitura tem que ser resolvido, 

porque, tem que ter um limite de 54% (cinquenta e quatro por cento) e, 

ultrapassou os 60% (sessenta por cento), afirmando que, o recurso do IPREAF 

está lá para amortizar (reduzir) esse valor, se não chegaria a 70% (setenta por 

cento). Após fez uso da Tribuna o Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), o 

qual cumprimentou à todos e de princípio se reportou à CDL falando que, na 

sua opinião, deveria proibir vendas de ambulantes, ressaltando que em 

municípios vizinhos há essa proibição, porque, os ambulantes tiram o 

movimento das lojas, frisando que deve haver uma atitude drástica, para, 

assim, defender o comércio que paga seus impostos. Aparte do Vereador Elói, 

o qual salientou que a Lei já proíbe os ambulantes de outros municípios, mas, 

os que residem aqui, a Lei não proíbe. Retornando, Tuti acentuou que, às 

vezes, os ambulantes que residem em nossa cidade vendem mercadorias que 

não são fabricadas aqui, disse não ser contra os ambulantes que residem no 

município, porém, acredita que eles devam, também, pagar um alvará digno de 

um comércio, gerando lucro para a Prefeitura, deu exemplo de que, em outros 

municípios, as arrecadações são muito maiores que em Alta Floresta, 

afirmando que, se não melhorar as arrecadações do município, Alta Floresta 

não vai crescer nunca, e que deve haver um olhar clínico no orçamento da 

Prefeitura. Reforçou que está acontecendo a Caravana da Transformação. Disse 
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que esteve visitando a obra da ponte da Avenida Mato Grosso, afirmando que, 

a obra está bem adiantada, e também que, a Secretaria de Obras continua 

fazendo a recuperação das estradas no Setor Sul. Aparte da Vereadora Elisa, a 

qual informou à todos que, no dia dez às quinze horas, o grupo de segurança 

terá uma reunião com o Governador, e todas as pautas sobre segurança serão 

discutidas. Retornando, Tuti ressaltou, também, o assunto da recuperação das 

calçadas, disse que a Promotoria anda notificando alguns comerciantes que 

estão expondo mercadorias nas calçadas, mas, afirma que, as mercadorias não 

atrapalham a circulação das pessoas, enfatizou que se deve fazer uma 

reorganização de todas as calçadas, pelo fato de algumas terem degraus, 

escadas e, outras, buracos, acredita que não adianta pressionar os comerciantes 

para tirar as mercadorias, se não arrumar as calçadas que, também, dificultam a 

passagem dos pedestres. Em seguida usou da Tribuna o Vereador Luiz Carlos 

de Queiróz, o qual cumprimentou a todos os presentes e iniciou seu discurso 

sugerindo aos companheiros Vereadores que, da mesma forma que convocou o 

Secretário de Trânsito, Senhor Messias para uma reunião, que seja convocada 

uma reunião com o setor responsável da fiscalização da Prefeitura, em 

consideração à CDL, por ter vindo até esta Casa de Leis fazendo as 

reivindicações, e que é dever do Vereador fiscalizar o Executivo, salientando 

que a Lei 2.286/2015, que regulariza os ambulantes, existe, e deve ser 

cumprida, destacou que quando chegam em outros municípios há na entrada 

uma placa proibindo a entrada de ambulantes, e que, se em nossa cidade existe 

a lei, reforça que deve ser cumprida. Disse que teve o privilégio de ter sido três 

vezes Secretário de Obras do município, e sempre levou a proposta à Prefeitura 

para adquirirem caminhões pipas, afirmando que, com os quinhentos mil reais 

gastos no ano, poderiam comprar cinco caminhões para molharem melhor as 

ruas. Em relação a pavimentação comunitária, afirmou que a equipe da 

Prefeitura não tem condições, porque, não tem maquinário para isso, e não 

conseguem fazer milagres, mas que, pode abrir portas para contratar empresas 

de nosso município para ajudar nas pavimentações. Disse que, pela primeira 
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vez, se sente satisfeito em parabenizar o Governador Pedro Taques pela 

Caravana da Transformação, mas ressaltou que gostaria de parabenizá-lo mais 

vezes. Finalizando pediu ajuda ao Vereador Charles, informando que foi 

convidado para uma reunião na feira, domingo de manhã, onde o assunto era a 

possibilidade do município adquirir uma máquina de fazer hemodiálise, 

porque, hoje, o município tem vinte e cinco pessoas que se deslocam até a 

cidade de Sinop para fazer hemodiálise. Neste momento, o Senhor Presidente 

sugeriu que se faça, em conjunto com os Vereadores, um pedido ao 

Governador sobre a máquina de hemodiálise para o município, para que as 

pessoas não precisem se deslocar até Sinop. Na sequência usou da Tribuna o 

Vereador Marcos Roberto Menin, o qual cumprimentou aos presentes e 

iniciou agradecendo e parabenizando o Senhor Valmir Coco, Presidente do 

Sindicato Rural, pela grandiosa festa, a EXPOALTA e a TECNOALTA, 

enfatizando que participou de várias palestras realizadas pela 1ª 

TECNOALTA. Agradeceu o Secretário de Agricultura, Senhor Altamir, e a 

Secretária de Desenvolvimento, Senhora Elza, onde entregaram à Comunidade 

Vila Rural um trator, para que eles pudessem dar sequência aos trabalhos. 

Agradeceu, também, ao Senhor Modesto, Chefe da Defesa Civil do município, 

que fez um brilhante trabalho, onde foram capacitadas quase seiscentas pessoas 

na Defesa Civil. Informou que dia nove o Deputado Dilmar estará na região, 

juntamente, com o Senhor Cândido Teles, Presidente do INTERMAT, e irão na 

Comunidade Jacaminho, Vila Rural I e II, para resolver os problemas das 

documentações, realizando os sonhos dos moradores que ali residem. 

Agradeceu ao Secretário de Saúde, Senhor Adonis, pela reunião, afirmando 

acreditar que agora a saúde vai mudar. Finalizando disse que, no começo do 

mandato teve uma reunião com a CDL, e um dos assuntos abordados foi a Lei 

dos ambulantes, onde foi ressaltado que, poderia até, ser feita uma emenda na 

Lei que já existia, e afirmou que, naquele momento, já disse que era favorável  

à Lei e que tinham seu apoio, acredita que todos os Vereadores vão apoiar, 

dizendo que na reunião com o Secretário de Trânsito já vai pedir que coloque a 
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placa na entrada da cidade já que existe a Lei, disse ainda que, sabe sobre os 

ambulantes de Alta Floresta, e por isso, tem que ser feito o que for melhor para 

todos, dizendo que tem que pensar primeiro no comércio da cidade. Neste 

momento o Senhor Presidente disse que seria interessante marcar uma reunião 

com o Senhor Messias para fazer as cobranças. A seguir o Senhor Presidente, 

Vereador Emerson Sais Machado, passou a Presidência ao seu Vice para 

fazer uso da Tribuna. De princípio cumprimentou a todos e iniciou falando 

sobre a Caravana da Transformação que foi uma benção, devido o tanto de 

gente que necessita desses atendimentos, afirmando que, a Caravana não era 

para vir para nosso município e que, graças a ajuda do Deputado Romoaldo, a 

Caravana veio, fez agradecimentos, também, ao Governador Pedro Taques, por 

ter visto e tido a sensibilidade de mandar a Caravana para nossa cidade. Disse 

que pediu um agendamento de reunião com o Governador aqui na Câmara, e 

sua Secretária, Paola, está vendo a possibilidade da reunião, para, assim, 

poderem fazer as cobranças necessárias ao município, mas, pediu que os 

Vereadores agradeçam o Governador pela Caravana. Sobre o assunto da CDL, 

que está lutando por uma Lei que já existe, afirmou ser um assunto 

complicado, pois, a maioria dos ambulantes é de fora, e os empresários não 

devem concordar com a presença deles na cidade, disse que vai apoiar para 

tentar resolver essa questão, porém, disse que precisa haver um melhoramento 

na Lei, porque, a Lei não está certa, deve se discutir, fazer emendas para serem 

votadas e, depois, cobrar o Executivo para que se cumpra a lei, porque, isto vai 

refletir lá na Prefeitura em imposto. Sobre os lotes sujos, disse que o projeto 

veio duas vezes para a Câmara e foi reprovado, ressaltando que não adianta a 

Prefeitura limpar os lotes por um preço simbólico, deve-se fazer uma 

penalidade, uma multa, para os donos dos lotes que se encontram sujos, assim, 

eles limparão os seus terrenos, evitando gerar doenças à sociedade, mas que, 

deve-se aprovar uma lei que funcione, que seja correta e certa, que a Prefeitura 

limpe os terrenos com preços altos, para, assim, os donos contratarem pessoas  

para limpar seus lotes. Parabenizou a EXPOALTA e a TECNOALTA que 
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abrilhantou a cidade, levando o nosso município para outros importantes 

rumos. Ressaltou, também, que é a favor que a Prefeitura compre caminhões 

para molharem as ruas, afirmando que, se deve fazer um estudo para financiar 

maquinários para o município. Finalizando parabenizou o Vereador Marcos 

Menin, o Secretário de Agricultura e a Secretária de Desenvolvimento, pela 

entrega do trator nas chácaras rurais. Retornando à Presidência, o Senhor 

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 029/2017, de autoria da 

Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, que “REQUER, vista de processo 

relativo ao Projeto de Lei Nº 1901/2017, de iniciativa do Poder Executivo, que 

“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.407/2005 e dá outras providências”, 

em regime de tramitação ordinária nesta Casa de Leis, constante da pauta da 

Sessão Ordinária desta terça-feira (06/06)”, sendo que o referido Requerimento 

nº 029/2017, foi discutido pelos Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto, a 

qual fez esclarecimentos sobre os Pareceres, tanto da Comissão, quanto do 

Jurídico, dizendo que houve um erro material, que a alteração era do artigo 6º, 

e não no artigo 5º, por esse motivo, está pedindo vistas para fazer a correção, e 

que, poderá ser votado na próxima Sessão. Elisa Gomes Machado, a qual 

lembrou que na semana passada já aconteceu erros dessa forma em projetos, 

expôs que as Comissões de Legislação e Acompanhamento, devem ter mais 

cuidados, e que façam as leituras mais criteriosas dos projetos, e que, o jurídico 

deve, também, ler e analisar os projetos com mais critérios, evitando, assim, 

estes erros. Aparecida Scatambuli Sicuto, a qual esclareceu que, erro se 

comete, e que errar é humano. Agradeceu o Vereador Mequiel por ter feito a 

observação do erro cometido. Senhor Presidente, o qual fez esclarecimentos 

ao público, dizendo que o projeto está na Casa, mas será retirado para consertar 

erros e alterar alguns itens. Após discussões, o Requerimento nº 029/2017, foi 

colocado em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Passando à 

Ordem do Dia, foi colocada em deliberação a Emenda nº 004/2017, “Aditiva 
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ao Projeto de Resolução nº 004/2017, que 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”, de autoria do 

Vereador Emerson Sais Machado, a qual foi discutida pelo seu autor, 

Vereador Presidente, Emerson Sais Machado, o qual disse que, a emenda é 

do Projeto sobre a disponibilização do Plenário, e que foi sugerido que o 

Plenário possa ser usado nas Audiências Públicas, dizendo que acatou a idéia e 

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

foi aprovada por todos. Na sequência foi colocado em deliberação o Projeto de 

Lei nº 006/2017, de autoria dos Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto, 

Elisa Gomes Machado e Demilson Nunes 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 outras providências”, o qual foi discutido pela 

Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, a qual disse que, no artigo 

constavam vinte e um membros, mas, as pessoas não compareciam as reuniões, 

e na última reunião, concluíram que o Conselho é muito importante, e muitas 

vezes a quantidade de membros que compareciam a reunião não dava quorum, 

então, resolveram, em comum acordo, diminuir de vinte e um para dezessete 

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

aprovada por unanimidade. A seguir 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 pelo Vereador Presidente, Emerson Sais 

Machado, o qual fez esclarecimentos que, este Projeto é autoria da Mesa 

Diretora, salientando que tinham uma frequência muito alta de pedidos de 

empréstimo do Plenário, onde resultou em aumento de gastos, e, devido a 

tantos pedidos, extrapolou o orçamento, e a Câmara tem um orçamento de um 

ano, e, devido, ter tantos lugares na cidade para reuniões, foi deixando o 
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Plenário só para questões políticas e audiências públicas, adequando, assim, o 

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

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

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

Final, solicitou que seja colocado sob deliberação do Plenário, pedido de 

dispensa de Redação Final do Projeto de Lei nº 006/2017, 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 dez horas e quarenta e sete minutos.   


