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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia vinte de junho de dois 

mil e dezessete, com início às nove horas e dezenove minutos, sob a Presidência e 

presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, bem como, a 

presença dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto, Charles 

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

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

Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen Dias dos Santos (Tuti), 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) e Valdecir José dos Santos (Mendonça). 

De princípio o Senhor Presidente cumprimentou à todos e solicitou do Senhor 

Secretário a leitura da lista de presença, o qual assim o fez. Verificado o quórum e 

pedindo a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a presente 

Sessão. Passando ao Expediente, foi colocada em discussão e votação, a Ata da 

Sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi colocado 

em deliberação o Ofício nº 181/2017, o qual solicita Regime de Urgência Especial 

ao Projeto de Lei nº 1.911/2017, de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de Convênio 

com o município de Paranaíta e dá outras providências”, sendo que o referido 

Ofício nº 181/2017 foi colocado em votação, o qual foi aprovado unanimidade. 

Neste momento o Senhor Presidente suspendeu a Sessão, às nove horas e vinte e 

dois minutos, e convocou as comissões competentes para emitirem pareceres ao 

Projeto de Lei nº 1.911/2017. Retornando à Sessão às nove horas e trinta e um 

minutos, o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes correspondências 

recebidas: Comunicados do Ministério da Educação, informando liberação de 

recursos financeiros destinados a execução de Programas do FNDE à Prefeitura 

Municipal de Alta Floresta; Convite da Diretora de Cultura e Juventude, Senhora 

Flávia Bulhões Buchmann, convidando para prestigiar a Festa Junina denominada 

“Arraiá da Cultura”, no dia vinte e quatro de junho do corrente, no pátio da Praça 

da Cultura, e Ofício do Deputado Estadual, Valdir Mendes Barranco (PT), 

comunicando que Alta Floresta será contemplada com uma emenda parlamentar 
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no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para pavimentação da Rua Açum 

Preto, no Bairro Jardim das Araras. Após, o Senhor Secretário fez a leitura das 

seguintes matérias em apresentação: Indicação nº 135/2017, de autoria do 

Vereador Emerson Sais Machado. 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 os presentes e de início informou 

que, na terça-feira passada, foi convidado pela diretora da escola e pela Presidente 

do Clube de Mães da Pista do Cabeça, para uma reunião, ressaltando que, nesta 

reunião, estariam presentes alguns Vereadores, porém, explicou que quando 

estava se deslocando até a Comunidade, recebeu um telefonema de sua amiga 

Fátima, proprietária da  Fashion Motos, informando-lhe da morte do seu  pai, 

então, teve que se dirigir até a funerária, levar seus sentimentos à família, e na 

oportunidade, estendeu seus sentimentos à família do Senhor “Pequeno” pela 

morte de sua esposa. Expôs o assunto da situação atual dos ambientes das 

funerárias do município, frisando a falta de respeito dos proprietários, com as 

pessoas enlutadas, acentuando que, não se tem uma sala climatizada, nem água 

suficiente para as pessoas que se encontram no velório. Sugeriu que os 

Vereadores realizassem uma fiscalização nas funerárias e, fizessem uma cobrança 

aos proprietários, para colocarem um bebedouro industrial, para, assim, atender 

melhor as pessoas. Finalizando fez um pedido ao líder do Prefeito, Vereador Elói, 

para que verificasse com o Executivo as validações de suas certidões, ressaltando 

que, irão chegar emendas para o município e as certidões devem estar em dias 

para não perderem os recursos. A seguir fez uso da palavra o Vereador Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida), o qual cumprimentou aos presentes e de princípio 

deixou suas condolências ao Senhor “Pequeno” pela perda da sua esposa.  

Salientou sua preocupação em relação ao início dos atrasos dos pagamentos dos 

servidores, principalmente da saúde, frisando que, não se pode admitir que, depois 
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de doze anos, a administração pública volte a atrasar salários, acentuando que os 

servidores tem seus compromissos como todo cidadão e, precisam de seus 

salários, pedindo a compreensão do Prefeito e de todos os Vereadores, sugerindo 

que se faça uma reunião, para se organizarem e fazerem as adequações 

necessárias, não permitindo que a situação se arraste e volte a acontecer o que 

acontecia há doze anos atrás, frisando que, se deve priorizar o pagamento dos 

trabalhadores, colocando a folha em dia, para, assim, continuarem os trabalhos no 

município, sem o descontentamento dos funcionários. Comentou sobre a licitação 

dos caminhões pipas que se realizará no dia de hoje, ressaltando o grande número 

de reclamações dos moradores, principalmente, da grande Cidade Alta, pediu ao 

líder do Prefeito, Vereador Elói, que sugere ao Executivo que, no próximo ano, 

esta licitação seja feita no mês de fevereiro para, assim que o tempo começar a 

estiar, comece a molhagem das ruas. Sobre as grandes promessas de emendas, 

disse que torce para que saiam, para poder atender alguns bairros, porém, 

enquanto não acontece, a Prefeitura tem que dar o atendimento para amenizar a 

poeira dos bairros. Disse que estará pedindo uma reunião com o Prefeito, 

convidando a todos que quiserem participar, pois, esteve na obra do Jardim 

Guaraná, que estava bastante avançada, porém, que agora foi paralisada, mas, 

afirma que está fácil de terminar, faltando só as janelas de blindex para entregar à 

Comunidade, e que irá pedir a compreensão do Prefeito para terminar a obra. 

Comentou que leu nos jornais que a Prefeitura rescindiu contrato com a empresa 

da obra da creche do Jardim Panorama, e vai fazer licitação novamente para a 

conclusão, dizendo que irá buscar informações detalhadas com a Secretária de 

Educação sobre o assunto. Finalizando reafirmou o pedido para que o Prefeito 

mantenha a folha de pagamento dos funcionários em dia. Neste momento o 

Senhor Presidente informou que recebeu uma ligação do financeiro da Prefeitura, 

Senhor Creomar, pedindo para passar o repasse da câmara com cem mil a menos, 

para fazer a folha de pagamento dos funcionários da Prefeitura, mas que, assim 

que entrassem os recursos, faria o restante do repasse, ressaltando que as 

arrecadações, tanto, estadual e federal, caíram muito, e a arrecadação interna 
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também, frisando que a Câmara fez a parte dela cedendo o valor solicitado. Na 

sequência usou da Tribuna o Vereador Charles Miranda Medeiros, o qual 

cumprimentou a todos e de princípio comentou que, realmente, a questão da 

poeira é grave, salientando que também é cobrado pela população como Vereador 

e, também, como médico, que, atualmente, até professores estão levando seus 

alunos nos postos de saúde, porque, o índice de conjuntivite, amigdalite e otite, 

está muito alto, e, consequentemente, aumentando o índice de vômito e diarréia, 

ressaltando que o problema de saúde pública, é um problema social, e se torna 

uma complicação geral, porque, se a creche não aceita a criança doente porque vai 

infectar as outras, a mãe tem que faltar no trabalho para cuidar da criança e, 

devido estas faltas contínuas no serviço, acaba acontecendo o desemprego, 

observando que, várias empresas não estão contratando mais mães com crianças 

pequenas, porque, sabem da possibilidade de um grande número de faltas. 

Comentou que a Prefeitura falhou em deixar de fazer essa licitação antes do 

período de estiagem, e, hoje, a sociedade está pagando pelo erro. Disse também 

que, existem medicamentos na rede pública, porém, nem todos, e que, atualmente, 

os remédios estão caros para comprar, e nem todos tem condições, salientando 

que qualquer receita de uma gripe simples não fica menos de cem reais, tornando, 

assim, a saúde pública um ciclo de consequências, e que, tem ficar atentos. 

Comentou o atraso de pagamento dos funcionários públicos, que alguns 

funcionários receberam e outros não, salientando que, se realmente está faltando 

dinheiro porque os repasses diminuíram, deve-se repensar e fazer outro 

enxugamento, para evitar desgastes, e não ficar sem pagar os servidores. 

Informou ao Senhor “Pequeno” que conseguiu mais alguns colchões para a Casa 

de Apoio, e que, também, conseguiu aparelhos de e ar condicionado que serão 

encaminhados para as creches. Finalizando ressaltou o discurso do Vereador 

Cidão sobre a capela pública, dizendo que tem projeto até para crematório no 

município, e que a questão é só trabalhar a temática, e disse que pode contar com 

o mesmo nessa luta em defesa das pessoas enlutadas. Neste momento o Senhor 

Presidente disse que, a questão dos nomeados na Prefeitura foi resolvido, e agora 
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a Prefeitura tem o problema dos contratados, salientando que tem que se rever 

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

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

Presidente pela administração que está exercendo na Câmara, o cumprimento das 

promessas feitas, e a divulgação dos trabalhos dos Vereadores, ressaltando que 

eram divulgados nos jornais, mas faltava a rádio, acredita que a fala dos 

Vereadores vai ser bom e terá êxito, fez agradecimentos a funcionária Liliane, 

Assessora de Imprensa, pela condução dos trabalhos dos Vereadores na imprensa. 

Teceu comentários sobre a situação atual da Prefeitura, afirmando que, se o 

funcionário trabalhou tem que receber em dias, e se acontecer de atrasar, é porque 

o dinheiro não foi bem administrado, tem que sentar e ver o que está acontecendo, 

se é a folha que está inchada, tem que ter conhecimento da realidade e resolver. 

Disse que está vendo acontecer algumas coisas na administração que não estão 

certas, que há pessoas a mais do que o necessário nas Secretarias, que existe uma 

pessoa responsável pelas contratações, e que deve haver uma maior 

responsabilidade pela pasta. Finalizando disse que foi liberada a ponte na Avenida 

Mato Grosso e que, agora, as pessoas podem transitar normalmente, agradeceu o 

Secretário Elói e a equipe pelo brilhante trabalho, concluído em trinta e cinco 

dias. A seguir fez uso da palavra o Vereador José Elói Crestani, o qual 

cumprimentou aos presentes e de princípio, dando continuidade a fala do 

Vereador Cidão sobre as funerárias, disse ser lamentável o descaso das mesmas 

com as famílias enlutadas, informando que, em 2014 (dois mil e quatorze) fez 

uma indicação, juntamente com o Vereador Tuti, para o município construir uma 

capela mortuária, solicitando dos Vereadores para conversarem com seus 

Deputados, para conseguirem uma emenda parlamentar para o município 

construir a referida capela, para as pessoas não precisarem pagar para fazer o 

velório. Continuando, ressaltou a situação atual do município, dizendo que a 

situação não está nada bem, há pagamentos de funcionários atrasados, os recursos 

estão diminuindo, porém, os funcionários não diminuíram, acentuando que, como 

Vereadores, há a obrigação dos mesmos de sentar e conversar com o Prefeito, e 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 6 de 12 
 

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/ 

 

ver o que está acontecendo e o que fazer para melhorar, afirmando que acredita 

que, pelo Prefeito, ele não atrasaria o pagamento do funcionário, porque ele quer 

administrar Alta Floresta com transparência, mas que, não depende só dele, 

frisando que o momento está critico, e deve fazer um balanço de como está, não 

podendo gastar mais do que arrecada. Finalizando parabenizou o Secretário Elói 

pelo esforço da obra da ponte da Cidade Alta, que concluiu os trabalhos em trinta 

e cinco dias. Em seguida usou da palavra o Vereador Demilson Nunes Siqueira, 

o qual cumprimentou a todos e inicialmente afirmou que, realmente, está 

acontecendo muitas cobranças da população sobre a molhagem das ruas, 

destacando os moradores do Setor Universitário, onde os mesmos estão 

reclamando muito da poeira. Parabenizou o Secretário Elói e o Engenheiro 

Fernandes, que terminaram a obra da Avenida Mato Grosso, onde pediram 

noventa dias e concluíram em trinta e cinco dias. Parabenizou, também, o “Zé 

Esquiva”, lutador de Alta Floresta que esteve em um campeonato em São Paulo, 

sendo campeão brasileiro de Kickboxing, representando muito bem nosso 

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

qual cumprimentou à todos e de início afirmou que as conversas continuam as 

mesmas, no mesmo nível, com as mesmas pontuações, relembrando o líder do 

Prefeito, Vereador Elói, sobre o combinado da reunião mensal com o Prefeito, 

salientando que, gostaria que essas reuniões acontecessem, afirmando que, 

acredita que uma das formas de resolver os problemas seria com essa reunião 

mensal com o Prefeito, porque, se falando na Tribuna, de maneira individual, não 

se transforma em resolução, mas, na reunião tem condição de falar, esclarecendo 

as dúvidas e ouvir da parte do Prefeito o que está acontecendo, evitando, assim, 

assuntos pertinentes, dizendo que, gostaria que essa reunião com o Prefeito 

acontecesse de forma concreta, para resolver as coisas da melhor maneira 

possível. Sobre a questão da poeira, disse que causa um desgaste grande, 

comentando que, no sábado, quando chegou em sua casa, havia um caminhão 

molhando a rua, não sabendo da onde apareceu aquele caminhão, e que, molhou 

só até a frente de sua casa, causando grandes comentários dos vizinhos, e teve que 
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ir fazer os esclarecimentos falando que o caminhão não era da Prefeitura e que 

não sabia de onde era. Sobre a questão da situação do lixo seco, falou que os 

moradores da 1ª Norte estão sofrendo com a fumaça, cobrando o líder do Prefeito 

sobre o aterro do lixo seco, dizendo que vai haver uma reunião do Plano de 

Saneamento no dia vinte e três, e que vai cobrar de novo, porque, precisa haver a 

resolução desse problema. Teceu comentários que esteve na Escola Manuel 

Bandeira, fazendo o trabalho relativo a Câmara Mirim, que passou a manhã 

esclarecendo os trabalhos realizados para as crianças, para que, no próximo ano, 

possa se ativar o Projeto da Câmara Mirim no nosso município, na perspectiva da 

formação dessas crianças. Parabenizou o Teatro Experimental pelas apresentações 

da Peça “Concreto Contra a Flecha”, que vão até o dia vinte e cinco de junho. 

Finalizando parabenizou a equipe de trabalho da obra da ponte da Cidade Alta, 

mas ressalta que esta obra, agora, traz um desafio, onde a população não vai 

aceitar prazos grandes para obras, porque, foi proposto um prazo de noventa dias 

e saiu em trinta e cinco dias, e que, precisa dar condição para que as outras obras 

sejam feitas no mesmo ritmo, porque, essa queda do período estabelecido, 

aconteceu por uma reivindicação da população. Solicitou ainda, que a Secretaria 

do Meio Ambiente faça um processo de recuperação na área, pois, o estrago 

ambiental foi grande, e precisa haver a recuperação. Em seguida fez uso da 

palavra a Vereadora Elisa Gomes Machado, a qual cumprimentou aos presentes 

e de início deixou seus sentimentos ao Senhor “Pequeno”, pela morte de sua 

esposa. Agradeceu o Secretário Elói e o Engenheiro Fernando, pelo trabalho feito 

com qualidade e agilidade na ponte da Avenida Mato Grosso, salientando que foi 

de suma importância a cobrança e fiscalização da obra. Informou que está fazendo 

uma série de visitas à saúde, afirmando que, a saúde está caótica, que continua 

com falta de medicamentos, que só não está vendo isso quem não vai até as 

unidades de saúde e nas farmácias básicas. Disse que teve reunião com o 

Presidente do Conselho sobre informações da UPA, e é preciso que o município 

se posicione, devolva o recurso ao Ministério da Saúde ou termine a UPA, 

porque, são recursos públicos jogados fora, frisou que vai ao Ministério Público 
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para pedir providências, disse ainda que, marcou uma reunião com o Secretário de 

Saúde, para discutir o assunto dessa obra e outros assuntos pertinentes a pasta, 

falou que sabe da boa vontade do Secretário, mas, o mesmo precisa de recursos e 

autonomia para resolver. Falou que os medicamentos não estão chegando por 

falta de recursos, e que folha de pagamento está imensa, dizendo que foram 

mostrados, na audiência, 70% (setenta por cento) de arrecadação de IPTUS. 

Afirmou que tem, aproximadamente, cem funcionários sem receber na saúde, e 

que vão receber porque tem a parcela do FPM, afirmando que a administração 

está esperando os repasses do Governo para pagar a folha. Finalizando disse que 

recebeu informação que, na saúde, está acontecendo uma triagem dos exames, 

que o médico atende, solicita os exames, aí os mesmos são agendados na 

Secretaria e, logo após, passa por um médico avaliador, e o médico classifica o 

exame sem ver o paciente, disse que reunião com o Secretário de Saúde vai 

verificar a veracidade da informação. Após fez uso da Tribuna o Vereador Oslen 

Dias dos Santos (Tuti), o qual cumprimentou à todos e de princípio disse que 

pela manhã foi indagado por um amigo sobre a molhagem das ruas, onde o 

mesmo falou que a Prefeitura não estava molhando as ruas, porque, os Vereadores 

não haviam votado, e que ele (Tuti) teve que explicar como funcionava, falando 

que era de responsabilidade da Prefeitura a licitação. Defendeu o Secretário Elói, 

frisando que, em fevereiro, estava em sua sala, quando o mesmo fez um 

documento solicitando a licitação dos caminhões pipas, afirmando que, o que está 

acontecendo não é culpa do Secretário, porque, ele antecipou o pedido, faltando 

agilidade da parte do Setor de Licitação da Prefeitura. Parabenizou o Secretário 

Elói e o Engenheiro Fernando pela conclusão em tempo recorde da obra da 

Avenida Mato Grosso, destacando que, agora estão fabricando as aduelas das 

pontes do bairro Boa Nova. Ressaltou e anunciou uma conquista das escolas 

estaduais do município, parabenizando o Assessor Pedagógico Edson Amaro, 

onde conseguiram a liberação da reforma da quadra de esporte do Colégio JVC, a 

reforma dos banheiros do Colégio Mundo Novo, e a pintura do Colégio Ouro 

Verde, salientando que, o dinheiro já está na conta das escolas e que agora é só 
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executar as obras, agradeceu o Governador Pedro Taques, o Secretário Marco 

Marrafon e o pessoal da SEDUC. Disse ainda que, está trabalhando, junto com a 

SEDUC e a Prefeitura, para a conclusão da calçada da Escola Marinês, no centro 

da cidade, informando que já existe interesse da Secretaria de Estado em fazer um 

convênio, via Prefeitura, no valor de sessenta mil reais, para comprar o material 

para fabricar o broquete, aí a Prefeitura fabrica e entra com a mão de obra, 

concluindo, assim, um sonho antigo da escola. Finalizando agradeceu o Prefeito 

Asiel, juntamente com o Grupo Lavore, que comprou algumas peças para arrumar 

uma patrol da prefeitura, pensando no município, afirmando que, se não melhorar 

a arrecadação, não melhora a cidade, e que tem que ser feita uma Reforma 

Tributária urgente. Neste momento o Senhor Presidente disse que, antes de se 

fazer uma Reforma Tributária, o Prefeito tem que fazer uma gestão tributária 

melhor do que já temos, uma campanha, para depois pensar em uma reforma 

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

cumprimentou a todos os presentes e iniciou parabenizando toda equipe da 

Secretaria de Obras, pela conclusão da ponte da Avenida Mato Grosso. 

Parabenizou também, o discurso do Vereador Cidão, em relação ao desconforto 

das funerárias e, sugere que, sejam convidados os proprietários das mesmas para 

uma reunião para prestarem esclarecimentos, afirmando que, realmente, está 

insuportável a situação e precisa se tomar providência em relação as duas 

funerárias. Comentou sobre outra situação, a de que a Câmara precisa saber de 

tudo o que está acontecendo no município, dizendo que esteve em um comércio e 

o comerciante afirmou que não vai ter caminhões pipas este ano, então, disse que 

a Câmara precisa verificar a veracidade dessa informação. Comentou sobre a 

situação da emenda individual do Deputado Romoaldo de oito milhões de reais, 

avalizada pelo Governador Pedro Taques, para a pavimentação do perímetro 

urbano, afirmando que, os Vereadores tem que acompanhar de perto, e que, se 

precisar, todos os Vereadores devem ir na capital para cobrar esta 

responsabilidade do Governo de Estado, porque, os Vereadores então fazendo 

compromisso com a população que vai ter emendas para asfalto, porém, precisa 
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ter a certeza que isso vai acontecer mesmo. Falou sobre os salários atrasados, que 

deve ser pauta principal, e deve se cobrar para não voltarem ao passado, 

afirmando que, esse atraso é uma bola de neve. Finalizando, disse que, também, 

cobrou do Governo do Estado sobre a questão das consultas de ortopedia, que há 

vários casos e precisa colocar essa situação em dia. Na sequência usou da Tribuna 

o Vereador Marcos Roberto Menin, o qual cumprimentou aos presentes e 

iniciou deixando seus sentimentos ao Senhor “Pequeno” pela perda de sua esposa. 

Sobre o assunto da saúde no município, disse que fez uma visita ao Secretário de 

Saúde, Senhor Adonis, e que, participou de uma reunião do Secretário com os 

funcionários da Secretaria de Saúde, onde pediu ao Secretário que fizesse todo o 

levantamento e pedisse uma reunião com todos os Vereadores e o Prefeito, para 

discutir como resolver os problemas da pasta e, também, que o Secretário de 

Saúde, comece a cuidar do dinheiro da saúde, porque, acredita que ele que deve 

cuidar dos recursos da pasta. Fez menção sobre o discurso do Vereador Cidão, 

com relação as funerárias e, também, o discurso do líder do Prefeito, Vereador 

Elói, que falou sobre o projeto da capela mortuária, informando que, foi o 

segundo pedido feito por ele ao Deputado Dilmar, onde pediu uma emenda para a 

capela mortuária, disse que já pediu o projeto ao Engenheiro Edson Bueno, 

expondo que já está procurando um terreno perto do cemitério para construir a 

capela, afirmando que o Deputado Dilmar prometeu que vai arrumar a emenda. 

Parabenizou e agradeceu o Secretário de Obras, Senhor Elói, e o Engenheiro 

Fernando e sua equipe, que não mediram esforços para finalizar a obra da 

Avenida Mato Grosso. Parabenizou, também, o atleta José Esquiva, que 

representou Alta Floresta conquistando o título de campeão brasileiro de 

Kickboxing. Finalizando disse de sua satisfação pelo fato do Engenheiro Rafael 

começar o trabalho de campo na Comunidade Jacaminho, para, até o final do ano, 

entregar os títulos aos moradores daquela Comunidade. 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 

agradecendo as palavras do Vereador Mendonça, afirmando que, quando falamos, 
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temos que cumprir, ressaltando que, disse que iria mudar a forma da imprensa na 

Câmara, para que todos os Vereadores tivessem o tempo igual, independente de 

partido, e que já cumpriu, afirmando, também que, cumpriu, no pé da letra, tudo o 

que prometeu para os Vereadores que votaram nele, dizendo que honra o que fala. 

Comentou sobre o problema da UPA, que, se não vir dinheiro do Estado, não tem 

como funcionar, pois, a UPA funcionando dará um custo de um milhão de reais 

por mês para o município, e a Prefeitura não tem condições de arcar com essa 

despesa. Comentou também que, “empurraram” o concurso público para o 

Prefeito Asiel, quando o mesmo assumiu a Prefeitura, que a folha já estava no 

limite e, ainda, teve que chamar os concursados, aumentando, assim, mais meio 

milhão de reais na folha de pagamento, afirmando que, se fosse o Prefeito tinha 

cancelado o concurso. Parabenizou o Prefeito Asiel pelas obras que vem 

realizando, que o mesmo está deixando sua marca, e que vem construindo obras 

de qualidade, acentuou que é fácil criticar, mas que, as pessoas devem ser 

realistas, afirmou que foi oposição da Maria Izaura, porém, 95% (noventa e cinco 

por cento) dos seus projetos votou favorável. Disse que, tem pessoas que se 

incomodam quando o ele (Emerson) está falando, parecendo que tem “formiga 

tocandira” na cadeira, disse que respeita a opinião de cada companheiro, porque, 

todos tem pensamentos diferentes, e quer que respeite sua opinião, porque, quer 

trabalhos sérios, disse que, entre fazer as obras, e pagar a folha de pagamento, 

prefere manter a folha em dia, pois, ninguém vive sem o seu salário e que, na hora 

que aumentar a arrecadação, aí sim, se recomeça as obras. Emerson parabenizou, 

também, o Vereador Luiz Carlos, com relação a sua fala sobre as emendas. 

Agradeceu o Governo Pedro Taques pela Caravana da Transformação, que foi 

digna de aplausos, afirmou que foi muito bem falado sobre as emendas com o 

Governador, junto com o Deputado, e ele as garantiu, ressaltando que todos os 

Vereadores protocolaram o documento entregue ao Governador, e que o mesmo 

deu sua palavra sobre a liberação da emenda, por isso, acredita que vai sair, está 

confiante, porém, disse que vai falar para a população que Vereador não tem 

emenda, que quem tem é o Governo e os Deputados, para, depois, não dizerem 
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que o Vereador prometeu e não cumpriu. Finalizando ressaltou que são sete 

milhões de reais, e que vai dar para construir muito asfalto no município, e mais 

um milhão de reais de emenda, prometida pelo Deputado Vitório Galli. 

Retornando à Presidência, o Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário 

autorização para dispensar o intervalo regimental, o qual todos concordaram. 

Passando à Ordem do Dia, foi colocado em deliberação o Projeto de Lei nº 

1.911/2017, em Regime de Urgência Especial, de autoria do Executivo 

Municipal, que em súmula: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar 

Termo de Convênio com o município de Paranaíta e dá outras providências”, o 

qual foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi colocada em deliberação a 

Redação Final do Projeto de Lei nº 1.901/2017, de autoria do Executivo 

Municipal, que em súmula: “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.407/2005 e 

dá outras providências”, a qual, colocada em votação, foi aprovada 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 cinquenta e três 

minutos.   


