Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
Plenário das Deliberações

Ata da décima nona Sessão Ordinária, da primeira Sessão Legislativa, da nona
Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia vinte e sete de junho
de dois mil e dezessete, com início às nove horas e vinte e quatro 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. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes
correspondências recebidas: Ofício do Secretário de Agricultura, Altamir
Feliciano Pereira, solicitando apoio dos Vereadores para a aprovação do
Projeto de Lei nº 1.912/2017; Ofício do Prefeito Municipal, Asiel Bezerra,
comunicando que a administração está iniciando os trabalhos de elaboração do
PMSB – Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;
Ofício do Prefeito de Paranaíta, Antonio Domingo Ruffato, convidando para
participar das festividades alusivas ao 38º Aniversário de Paranaíta; Ofício do
Senhor Antônio Jongo Siqueira Filho, Diretor Presidente da COOPHAF –
Cooperativa Mista Habitacional de Alta Floresta, encaminhando o Termo de
Intenções firmado entre a Cooperativa, a Prefeitura Municipal de Alta Floresta
e o Governo do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de atender as
necessidades de geração de emprego e renda e de habitações sociais às famílias
participantes do Programa Pró-Família, no Município de Alta Floresta; e
Ofício do IPREAF encaminhando Balancete Financeiro relativo ao mês de
maio de 2.017. Após, o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias
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em apresentação: Indicação nº 136/2017, de autoria dos Vereadores: Elisa
Gomes Machado e Demilson Nunes Siqueira; Indicações nºs. 137 e 138/2017,
ambas de autoria do Vereador Marcos Roberto Menin; Projeto de Lei nº
1.913/2017, de autoria do Executivo Municipal, que em súmula: “Dispõe sobre
a autorização do Poder Executivo em proceder a dispensa parcial dos encargos
devidos relativos à multa de mora, aos juros de mora, e, quando for o caso, à
multa de infração dos créditos da Fazenda Pública Municipal, e dá outras
providências”; Projeto de Lei nº 1.914/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que em súmula: “Institui a gratificação mensal para os membros
das Comissões de Licitações e Pregoeiros do Poder Executivo e dá outras
providências”; Projeto de Lei nº 1.915/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que em súmula: “Atualiza monetariamente e fixa os valores
constantes no artigo nº 23 da Lei nº 8.666/93, com base no indexador IGP-M,
os quais passam a vigorar nos procedimentos licitatórios realizados no
município de Alta Floresta/MT, e dá outras providências; e Projeto de Lei nº
1.916/2017, de autoria do Executivo Municipal, que em súmula: “Dispõe sobre
incentivo fiscal para realização de projetos esportivos no município de Alta
Floresta”. O Senhor Presidente informou que as matérias ora apresentadas
serão encaminhadas conforme disposição regimental. Neste momento o Senhor
Presidente falou sobre o Comitê Multifuncional de Alta Floresta, formado pela
Justiça do Trabalho, Justiça comum, Ministério Público Estadual, Ministério
Público do Trabalho, Defensoria Pública, e a OAB, onde, juntamente com o
IFMT, estarão usando da Tribuna para apresentação dos dois discursos
campeões da prova oratória do Projeto intitulado: “ONDE HÁ EDUCAÇÃO A
CORRUPÇÃO NÃO TEM VEZ”, colocando a Tribuna, por até quinze
minutos, à disposição dos alunos do IFMT, do Diretor Geral do Campus, bem
como, de um representante do TRT/AF-MT. A primeira a usar da Tribuna foi a
Doutora Janaína, representante do TRT/AF-MT, a qual cumprimentou à todos
e de princípio destacou que esse projeto nasceu de uma discussão no Comitê,
afim de estimular e fomentar, entre os estudantes, a discussão desse tema tão
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importante, que é a respeito da educação vencendo a corrupção, afirmando que
vai continuar com essas discussões, porque, acredita que, através da verdade
que vem do conhecimento, as pessoas podem ser libertas, que há a necessidade
de um desenvolvimento, de uma consciência crítica na população em geral,
para que as presentes e futuras gerações tenham uma vida melhor, através da
erradicação da corrupção, em todos os setores, melhorando a vida de todos,
afirmando que este projeto é muito interessante, destacando o empenho e
criatividade dos alunos, em destacar a consciência na população em geral
visando a geração futura e, enquanto servidores, servir com excelência, não
havendo espaço para favores e jeitinhos, comprometendo, assim, o serviço
público. Em seguida usou da palavra o Professor Júlio Cesar, Diretor Geral do
Campus do IFMT, o qual cumprimentou aos presentes e de princípio agradeceu
o espaço cedido, destacando o momento importante que a Instituição está
vivendo, agradecendo, também, a todos que contribuíram para que o projeto
acontecesse. Disse que há três anos fez uso da Tribuna para apresentar a
Instituição IFMT para a população de Alta Floresta, e, hoje, retorna para
apresentar parte dos frutos que a IFMT já deu à sociedade do município,
destacando que, atualmente, a Instituição possui oitenta servidores, sede
própria com investimento de mais de doze milhões de reais, setecentos e
noventa alunos matriculados, alunos de treze cidades, inclusive, da capital,
gerando emprego, renda e conhecimento, contribuindo na formação de
cidadania, e no desenvolvimento da região, e, hoje, através da parceria do
Comitê Multifuncional, alguns dos alunos que participaram do Projeto, em um
momento extremamente importante na vida política do país, onde a sociedade
compreende cada vez mais que não há espaço para a corrupção em nosso país,
e que, a corrupção precisa ser erradicada, porque, onde há corrupção, há
desigualdade, tendo o IFMT como missão “Educar para a vida e para o
trabalho”, e o Projeto “Onde há educação a corrupção não tem vez” veio de
encontro para a formação de novos cidadãos. Agradeceu aos alunos destacando
o orgulho que sentem deles. Após usou da Tribuna o aluno Vitor, o qual
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cumprimentou aos presentes e iniciou seu discurso questionando a todos se
alguém é a favor da corrupção, e se todos são contra, porque ela existe, citando
um pensamento do Professor e Historiador, Leandro Karnal, fazendo todos
repensarem as atitudes, refletindo e mudando a si mesmos, afirmando que, se
deve estimular a participação dos brasileiros na política. E o melhor eixo da
educação é extinguir a corrupção. Em seguida fez uso da palavra a aluna
Giovana, a qual cumprimentou a todos e de início comparou o jogo político,
como um jogo de peteca, onde os jogadores comuns somos nós, e os donos das
petecas são os políticos eleitos para nos representar, onde todos devem saber as
regras do jogo e jogarem, e que devemos mudar as regras do jogo, sendo
urgente que a mudança das regras aconteça, porque, regras corrompidas levam
a uma distorção do sentido real, daquilo que todo brasileiro no fundo espera, a
melhora na democracia, para o bem de todos, disse que temos os instrumentos
para mudar o jogo, com participação de todos com transparência e ética, e com
uma educação voltada à formação cidadã, porque, onde predomina a educação,
a transparência e a ética, a corrupção não tem vez. Neste momento o Senhor
Presidente, Emerson Machado, em nome da Câmara, parabenizou a Doutora
Janaina, o Professor Júlio Cezar, que respeitou rigorosamente o tempo
estipulado, e, parabenizou também, o discurso do Vítor e da Giovana, e a
organização dos alunos, afirmando que, a corrupção não está só no meio da
política, que o brasileiro tem essa mania e precisa melhorar. Passando ao uso
da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que o
tempo destinado a cada um será de sete minutos, conforme ordem de inscrição.
O primeiro a usar da Tribuna foi o Vereador José Aparecido dos Santos
(Cidão), o qual cumprimentou a todos e de início agradeceu a presença de
todos, em especial, a presença dos Secretários da Prefeitura de Alta Floresta,
afirmando que tem muito orgulho do município, pois, é pioneiro e mora em
Alta Floresta, desde o ano de 1.976 (mil, novecentos e setenta e seis),
salientando que, agora, com a oportunidade de ser Vereador, está presenciando
uma história de acontecimentos e obras belíssimas no município, ressaltando o
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trabalho do Secretário de Obras, Senhor Elói e sua equipe, pelas obras
realizadas na Avenida do Aeroporto e Avenida Mato Grosso. Agradeceu a
Doutora Nelma e o Secretário de Saúde, Senhor Adonis, que vieram integrar o
quadro de Secretariado do município, deixando agradecimentos, também, à
Secretária de Educação, Senhora Iunar, pelos trabalhos prestados em sua pasta.
Também agradeceu a toda imprensa, escrita, falada e televisionada do
município. Finalizando disse que apenas uma coisa deixou de abrilhantar os
trabalhos do município, que foi a licitação da molhagem das ruas, que não
aconteceu, até o momento, afirmando que, este acontecimento foi uma grande
falha, não sabendo de quem, mas que irá se informar para descobrir o
responsável dessa falha, informando que, realizou uma reunião com os
moradores do bairro Boa Nova, onde a poeira estava insuportável, e os
moradores decidiram contratar um caminhão para molhar as ruas do bairro, até
que saia a licitação, disse que o Senhor Gino, proprietário de um caminhão, fez
um preço acessível, para, assim, os moradores poderem contribuir. A seguir fez
uso da palavra o Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), o qual
cumprimentou aos presentes e de princípio parabenizou a Doutora Janaína, o
Professor Júlio e os alunos Vitor e Giovana, pelos pronunciamentos. Disse que
esteve presente em uma reunião com o Executivo, juntamente, com os
Vereadores Mequiel, Demilson e Elisa, onde diversos assuntos foram
abordados, entre eles, o centro de detenção, licitação, medicação, unidades de
saúde paralisadas, infraestrutura e o projeto do Código Tributário que tem que
ser encaminhado para a Câmara de forma tranquila, para ser avaliado pelos
Vereadores, afirmando que a reunião foi de suma importância e que, pediu
empenho do Prefeito, em relação aos caminhões pipas, salientando que a
Prefeitura deveria fazer um empenho e, gradativamente, comprar caminhões,
frisando que, se a Prefeitura, todo ano, comprar dois caminhões, no final do
mandato não precisa mais locar de terceiros, informando a todos que o valor da
licitação de molhagem de rua deste ano é de seiscentos e noventa e cinco mil
reais. Finalizando lembrou que em sua gestão, 2009 (dois mil e nove) e 2010
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(dois mil e dez), deu um grande passo contra a corrupção, assumiu a Câmara
com mais de meio milhão de reais de dívida, três folhas de pagamento
atrasadas, estando uma desorganização total, mas, colocaram a Câmara em
ordem, com crédito e moralização na cidade, e que o tema corrupção tem que
ser trabalhado dia a dia, e a população tem que ver e analisar o comportamento
de cada representante, vendo se a linha de trabalho bate com que eles falam.
Em seguida fez uso da palavra a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, a
qual cumprimentou aos presentes e de início afirmou estar feliz em encerrar o
primeiro semestre de seu mandato com a Casa cheia. Parabenizou o IFMT
pelos trabalhos realizados com os alunos, destacando que a educação é tudo.
Ressaltou a presença dos Secretários da Prefeitura. Disse, também, estar
realizada com os serviços que prestou nesses seis meses de mandato, onde
cobrou e fiscalizou, frisando estar fazendo um trabalho, juntamente, com a
Doutora Nelma de fiscalização da folha, e o que pode estar fazendo para
diminuir o índice. Afirmou que não realiza as obras, mas, solicita e cobra para
que ela aconteça. Parabenizou os voluntários da Caravana da Transformação
que vão receber uma Moção de Aplauso. Disse que concorda com o discurso
do Vereador Dida, sobre os caminhões pipa, que, com o valor da licitação de
seiscentos noventa e cinco mil reais dava para adquirir alguns caminhões, e,
ano que vem, deve se pensar antecipadamente sobre esse assunto. Finalizando
lembrou que na Sessão passada foi feito um comentário pelo Vereador Cidão
sobre a Funerária Nossa Senhora Aparecida, dizendo que, esteve no mesmo
velório na mesma hora, e foram colocados na Tribuna alguns problemas, visto
por ele (Cidão), então, como Legisladora e fiscalizadora desses órgãos, foi até
a funerária, conversou com a proprietária e fez uma análise completa,
afirmando que, o que foi falado não condiz com a realidade, somente a água
estava meio quente, salientando que tem coisas que deve se tentar resolver
diretamente com os interessados, e se não houver o interesse de resolver, aí
sim, traz e discute o assunto na Tribuna, dizendo que, se for fazer uma reunião,
tem que ser feita com as duas funerárias. Na sequência usou da Tribuna o
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Vereador Charles Miranda Medeiros, o qual cumprimentou a todos e de
princípio parabenizou a Doutora Janaína pela preocupação da educação e a
corrupção, afirmando que, às vezes a corrupção começa dentro de casa, vai
para as escolas, depois, para as ruas e para a política, parabenizou, também, o
Diretor do IFMT, Senhor Júlio, pelo empenho e dedicação com seus alunos,
disse que visitou a Instituição, e achou tudo muito bem organizado, salientando
que, o IFMT está ajudando no desenvolvimento do município, tanto na questão
cultural, quanto econômica, valorizando, assim, o município, trazendo uma
plenitude na qualidade de ensino, parabenizou, também, os alunos pelo
discurso sobre corrupção, salientando que, é através dos alunos que a
corrupção pode ser diminuída, enfatizou ser defensor da matéria de educação
política na escola, para as pessoas começarem a entender o que é política, e o
papel da política na sociedade. Parabenizou o Secretário de Obras, Senhor Elói,
pelo trabalho de excelência realizado na Avenida Mato Grosso, afirmando que,
o mesmo tem conhecimento e está habilitado para estar na pasta que está.
Também parabenizou a Senhora Lena por ser a nova Presidente do Bairro
Primavera, salientando que, seu gabinete está de portas abertas aos presidentes
de bairro. Finalizando, comentou que o deputado que mais trouxe beneficio
para o município foi o Deputado Romoaldo, depois o Deputado Nininho e,
agora, um novo deputado começou a investir em Alta Floresta, o Deputado
Pedro Satélite, dizendo que o mesmo protocolou, junto ao Governo do Estado,
um pedido de viabilização de emendas de pavimentação para as ruas do
município, expondo que, isso significa que os Deputados estão lembrando de
Alta Floresta. Após fez uso da Tribuna o Vereador Valdecir José dos Santos
(Mendonça), o qual cumprimentou aos presentes e inicialmente parabenizou
os Secretários presentes pelos seus trabalhos desenvolvidos na Prefeitura.
Parabenizou, também, os alunos do IFMT Vitor e Giovana pelos discursos,
afirmando que, o futuro do país está nessa nova geração, que são eles que vão
ocupar as vagas políticas futuramente, destacou que o país está vivendo uma
decadência, não sabendo quem mata mais, o ladrão com a arma na mão, ou o
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político na corrupção, salientando que, no município, os Vereadores não tem o
poder de executar a lei, mas só votar as leis que o Executivo manda ao
Legislativo, e os mesmos querem o bem do município, mas, muitas vezes os
Vereadores são mal interpretados, falam que os Vereadores não fazem nada,
mas, quem tem os recursos nas mãos para executar os trabalhos é o Executivo.
Parabenizou o Secretário Elói pelos trabalhos realizados no município,
fomentado uma grande economia para o município, pois, está fazendo grandes
obras com menos recursos do previsto. Sugeriu que seria importante as escolas
fazerem um entrosamento dos alunos com Legislativo, chamando os
Vereadores nas escolas para falarem dos planos de trabalhos, e como funciona
a Casa de Leis. Finalizando disse que a Prefeitura não tem recurso para locar
caminhões para molhar as ruas, e se comprasse caminhões para molhar as ruas,
haveria uma economia considerável. A seguir fez uso da palavra o Vereador
José Elói Crestani, o qual cumprimentou aos presentes e de princípio
agradeceu e parabenizou o grande trabalho feito pela Caravana da
Transformação e aos servidores que prestaram os serviços na mesma.
Parabenizou, também, o Professor Júlio do IFMT e seus alunos, onde os
mesmos estão dando suas parcelas de contribuição contra a corrupção, pedindo
que os mesmos venham mais vezes até a Câmara, para conhecer os trabalhos
de cada Vereador. Finalizando cobrou do departamento de licitação da
Prefeitura, a licitação de compra de um ônibus e de um veículo, destacando
que na sua gestão, devolveu duzentos e dois mil, setecentos e setenta e quatro
reais, para o município, dizendo que fez um pedido ao Prefeito para comprar
um ônibus para a Secretaria de Esporte, e um veículo para deixar na Casa de
Apoio em Cuiabá, afirmando que o Prefeito atendeu seu pedido, e fez, mais
uma vez, a cobrança ao Departamento de Licitação para agilizar a compra dos
veículos. Em seguida usou da palavra o Vereador Demilson Nunes Siqueira,
o qual cumprimentou a todos e inicialmente parabenizou a Doutora Janaína e o
Professor Júlio por seus discursos, destacando a importância das palavras dos
jovens Vitor e Giovana, alunos do IFMT, falando da ética, da política e da
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corrupção, afirmando ser importante este acompanhamento no Legislativo para
eles verem o que cada Vereador está realizando na sociedade. Destacou que
esteve em uma reunião com o Prefeito e alguns Vereadores, na qual foram
cobradas várias questões, entre elas, o CDP, que o governo já tem o dinheiro
disponível, e estão procurando uma área para construir em nossa cidade, e a
preocupação é que não se perca esse recurso, afirmando que, a reunião foi
muito proveitosa e o Prefeito se comprometeu, na medida do possível, a
atender os pedidos feitos. Finalizando parabenizou as pessoas da Caravana da
Transformação. Após fez uso da Tribuna o Vereador Mequiel Zacarias
Ferreira, o qual cumprimentou à todos e de início ressaltou a participação das
escolas que estão em formação, e seus professores preocupados em educar seus
alunos de forma cidadã na política, salientando que, este esforço não é só do
IFMT, mas, outras escolas também estão fazendo, destacando que esteve na
Escola 19 de Maio, onde o Professor Fabiano está conduzindo um trabalho de
perspectiva na ética da política, provocando os alunos a se inserirem no
contexto onde eles estão vivendo, disse que está fazendo alguns trabalhos,
junto as escolas, fazendo formação política às crianças, realizando movimentos
que buscam inserir os jovens na política, afirmando que, criticar é muito fácil,
mas as críticas tem que vir acompanhadas da participação. Destacou a
participação da Presidente do bairro Jardim Primavera, afirmando que, esta
participação é importante, para cada um assumir sua responsabilidade, se
organizarem e participarem, terem suas articulações para cobrar os Vereadores,
sendo dever da Comunidade cobrar a postura dos Vereadores, e que, muitas
vezes, critica a política, mas, não chega no Vereador e, faz a sua cobrança,
ampliando essa cobrança ao Executivo e seus Secretários. Comentou sobre a
questão dos carros pipas que a licitação está atrasada e enrolada, frisando que é
por isso que tem que haver as cobranças para agilizarem essas situações, disse
que a compra dos caminhões é importante, mas agora não é o momento, disse
não ser contrário a compra de caminhões, mas, deve haver articulação e
planejamento, para não prejudicar a população. Finalizando citou o Plano
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Municipal de Saneamento Básico que está em desenvolvimento, e esta semana
terão algumas reuniões e precisa haver a participação da população, porque
senão, pode sair definições que não serão de agrado da população, reafirmando
que é preciso participar. Em seguida fez uso da palavra a Vereadora Elisa
Gomes Machado, a qual cumprimentou aos presentes e de início agradeceu a
presença dos alunos do IFMT afirmando que, ficou feliz pela presença dos
mesmos, pelos discursos feitos, e pelo belíssimo projeto. Cumprimentou todos
os Secretários da administração pública presentes na Sessão, também, os
colaboradores da Caravana da Transformação. Comentou sobre o Secretário
Elói e as obras que vem fazendo, com qualidade, disse que acompanhou
algumas indicações feitas e que foram atendidas. Destacou que a semana que
passou foi extremamente produtiva, onde realizou reunião com o Prefeito,
enfatizando que sabe de todas as dificuldades que o município atravessa, sabe
que o recurso é pouco para a grande demanda, mas, afirma que, a obrigação do
Legislativo é se colocar a disposição, para saber o que podemos fazer para
ajudar o município neste momento. Destacou que, um dos assuntos discutidos
foi sobre o CDP, que é a cadeia pública, que deverá sair do centro da cidade e
ir para um espaço mais afastado, informando que, nesta reunião, participou o
Presidente do CONSEG e o Diretor da Cadeia Pública, onde estão todos juntos,
viabilizando um espaço para que o município não deixe de receber os oito mil
e novecentos reais, que não é recurso do Governo Estadual, e sim, do Governo
Federal, para que a cadeia pública seja construída, para ter condição de sair do
centro da cidade, afirmando que as negociações continuam e, em breve, será
resolvido, acentuou que depois dessa discussão foi falado de uma série de
problemas, dentre eles, o da saúde, afirmando que o Secretário de Saúde tem
uma proposta excelente em seu plano de trabalho, mas, algumas coisas são
emergenciais, e precisam resolver agora, e que foi passada esta situação ao
Prefeito, para tomar as devidas providências, disse que também falaram sobre a
UPA, que é uma coisa séria, onde sugeriu ao Prefeito, que faça uma reunião
com os Vereadores, o Ministério Público do Trabalho e o Conselho da Saúde,
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para, juntos, poderem dar uma destinação àquele espaço, e se não tem condição
de tocar a UPA, que seja destinada a outra finalidade, afirmando que o Prefeito
gostou da sugestão dada. Finalizando disse que está promovendo discussões,
para as ações serem resolvidas a curto prazo. Após fez uso da Tribuna o
Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), o qual cumprimentou à todos e de
princípio agradeceu presença do Secretariado da Prefeitura e de todos.
Parabenizou o grande trabalho da Caravana e sua organização, ressaltando que,
a mesma foi destaque em todo o Estado, com maior número de voluntários,
dando exemplos de cidadania. Falou da conquista dos recursos para as escolas,
e que o dinheiro já está na conta da Escola JVC, aproximadamente, sessenta
mil reais, que é para a reforma da quadra de esporte; oito mil reais para a
pintura da Escola Ouro Verde, e quarenta mil reais para a reforma dos
banheiros da Escola Mundo Novo, dizendo que as escolas já contrataram a mão
de obra, e os recursos vão resolver os problemas, melhorando a qualidade e
estrutura das escolas. Agradeceu o Secretário Marrafon, o Senhor João Neto e
o Governador Taques, pelo empenho em liberar os recursos para as escolas.
Finalizando parabenizou Escola Dom Bosco pelo IDEB, sempre se destacando
pelo ensino de qualidade. Em seguida usou da Tribuna o Vereador Luiz
Carlos de Queiróz, o qual cumprimentou a todos os presentes e iniciou seu
discurso enfatizando o orgulho da participação do IFMT na Sessão,
parabenizou a equipe e todos os alunos pelo projeto, lembrou do seu primeiro
discurso no seu primeiro mandato de Vereador, onde falou, na ocasião, da
importância de resgatar a credibilidade de ser político no município e, também,
da importância de ter participação da população nos trabalhos do Legislativo,
dando à sociedade o direito de opinar, disse que está a disposição das escolas,
frisando que, às vezes, as escolas não podem vir às Sessões, mas, o Vereador
pode ir até as escolas. Disse que não tem certeza, mas, que tem a chamada
“dispensa de licitação”, que esta questão deveria ser analisada pela parte
jurídica da Prefeitura para, assim, contratarem os caminhões pipas, porém, da
maneira que está a situação da Prefeitura, não há condição de incorporar
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seiscentos e noventa e cinco mil reais de despesas no município, sugeriu então,
que se fizesse uma contratação de uma empresa, diminuindo o valor na medida
do possível, para conseguir comprar um caminhão e colocar para trabalhar
vinte e quatro horas molhando as ruas sem custos, porque, seria da Prefeitura,
afirmando a necessidade de se molhar as ruas de todos os bairros. Finalizando
disse à Vereadora Cida que também se pronunciou sobre o assunto das
funerárias, ressaltando a necessidade de se fazer uma reunião com os
proprietários das duas, para discutir soluções em uma reunião administrativa,
porque, existem algumas coisas que podem ser melhoradas. Na sequência usou
da Tribuna o Vereador Marcos Roberto Menin, o qual cumprimentou aos
presentes e iniciou agradecendo a presença de todos, enfatizando e
agradecendo o Senhor Modesto e sua equipe pelo brilhante trabalho que estão
realizando no município. Também agradeceu o Senhor Sérgio Passos pelo
trabalho na Caravana da Transformação. Destacou a presença dos Secretários
da Prefeitura nas Sessões. Parabenizou a funcionária Liliane pelo programa na
rádio, e a Senhora Lena por ter ganho a eleição no bairro Primavera. Disse que
recebeu um telefone informando que segunda-feira, o Presidente do DETRAN
estará em Alta Floresta para apresentar o projeto da nova sede do DETRAN,
falou que irá ver o horário certo e encaminhará o convite à todos os colegas
Vereadores, porque, é uma conquista do Governo do Estado, Prefeitura e
Câmara Municipal. Fez agradecimentos ao Secretário de Obras, Senhor Elói,
por atender as Indicações e resolver os problemas pontuados. Disse que fez um
pedido ao Deputado Dilmar solicitando cem bueiros, e que, se não conseguir
com ele, irá pedir aos fazendeiros. Finalizando frisou a longa história de
molhar as ruas, afirmando que, já estão até trocando caminhão por quebra
molas, e que, acredita que deveriam fazer um trabalho para tentar fazer os
asfaltos, conscientizando a população da necessidade do asfalto, porque a
residência vai valorizar e o problema vai ser solucionado. A seguir o Senhor
Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, passou a Presidência ao seu
Vice para fazer uso da Tribuna. De princípio cumprimentou aos presentes e
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iniciou agradecendo a presença de todos. Destacou a Caravana da
Transformação, ressaltando ter sido algo espetacular e, afirmando que, propôs
uma Moção de Aplauso ao Governador Pedro Taques, frisando o merecimento,
para mostrar e reconhecer o bom trabalho do Governo com a Caravana,
destacou e agradeceu, também, os voluntários que trabalharam na Caravana,
afirmando que os mesmos não ganharam nada para trabalharem e, mesmo
assim, fizeram tudo com muito carinho. Comentou, também, o assunto falado
por todos, sobre o valor da licitação dos caminhões pipas, afirmando que no
seu ponto de vista, uma licitação de seiscentos e noventa e cinco mil reais,
daria para a Prefeitura adquirir os caminhões para molharem as ruas,
comprando em dez vezes e cedendo um caminhão para cada bairro, porém, sua
vontade e objetivo é que tenha asfalto nos bairros, mas que, enquanto não há
asfalto, deve se molhar as ruas, ajudando a população, então, acredita que deve
haver mais gestão na Prefeitura, que, em seu ponto de vista, o dinheiro que é
gasto com molhagem de rua, não está sendo bem aplicado, pois, a Prefeitura
está em uma situação difícil e complicada, ressaltando que está acreditando na
palavra do Governador, para liberar a emenda do Deputado Romoaldo no valor
de sete milhões de reais, para investir em asfaltos, e que, se realmente,
acontecer a liberação da emenda, vai dar para asfaltar muitos bairros, pontuou,
também, a emenda de um milhão de reais, prometidos ao Vereador Mendonça,
pelo Deputado Federal Vitório Galli. Finalizando deixou claro que está na
confiança que o Governador cumpra com sua palavra. Neste momento, antes
de devolver a Presidência, o Vice-presidente, Vereador Charles, informou que
a Empresa ODEBRECH está vendendo sete caminhões pipas com bombas, por
oitenta mil reais cada, e são caminhões novos, sugerindo ser uma idéia boa,
comprar os caminhões, ao invés de gastar seiscentos e noventa e cinco mil
reais em molhagem de rua. Retornando à Presidência, o Senhor Presidente
disse que a idéia sugerida pelo Vereador Charles é boa, pois, são caminhões
novos, e vão dar conta dos trabalhos. Após, o Senhor Presidente solicitou do
Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo regimental, o qual
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todos concordaram. Passando à Ordem do Dia, foi colocada em deliberação a
Emenda nº 007/2017, “Aditiva ao Projeto de Lei nº 1.905/2017, que autoriza o
Executivo Municipal a disponibilizar maquinários do município para realizar
recuperação das estradas na Gleba Rio Azul e dá outras providências”, de
autoria da Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, a qual foi discutida pelos
Vereadores: Senhor Presidente Emerson Machado, o qual disse que tem um
pedido que o maquinário atravesse o Rio Teles Pires e vá até a Gleba Rio Azul,
salientando que, as pessoas que lá residem pagam os seus impostos para o
município de Alta Floresta, por isso, deve haver o bom senso, porém, tem os
bairros na cidade que estão precisando serem arrumados, e quer que o
Secretário de Obras tenha essa visão, afirmando que, estão liberando
maquinário para fazer estrada mestre, onde todos ocupam, e não, carreadores
de fazendas, como foi feito no passado. Aparecida Scatambuli Sicuto, a qual
disse que veio este projeto para a Câmara, então propôs a Emenda, porque, em
outras ocasiões, já aconteceu do maquinário “escorregar” e ir para dentro de
porteiras, mas, agora com esta Emenda, a responsabilidade será do gestor,
dando segurança que, realmente, atenda a estrada principal, e não carreador,
disse ainda que, se tiver denúncias, estará tomando providências. O Senhor
Presidente parabenizou a Vereadora Cida pela Emenda. Após discussões a
matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Na
sequência foi colocado em deliberação o Projeto de Lei nº 1.905/2017, de
autoria do Executivo Municipal, que em súmula: “Autoriza o Executivo
Municipal a disponibilizar maquinários do município para realizar recuperação
das estradas na Gleba Rio Azul e dá outras providências”, o qual foi discutido
pelos Vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, o qual fez uma pontuação que,
como se trata de algo específico, deveria fazer cronograma e informar aos
Vereadores quando será feito o serviço, para, assim, os mesmos poderem
acompanhar e fiscalizar os trabalhos de maneira mais tranquila. Oslen Dias
dos Santos (Tuti), o qual salientou que, aquela área nem é do Pará nem do
Mato Grosso, e que é uma área que está em litígio, existindo uma disputa
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judicial, mas, os moradores pagam seus impostos no município de Alta
Floresta, o gado é registrado no município, os filhos estudam aqui, não sendo
uma área irregular, que o projeto é legal, frisando que, acredita ser importante
o cronograma. Nesse momento o Senhor Presidente pediu ao Secretário Elói
que, quando o maquinário for realizar o serviço, avise a Câmara, para os
Vereadores irem fiscalizar os trabalhos. 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 1.906/2017, de autoria do Executivo Municipal,
que em súmula: “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.334/2016, e dá
outras providências”, o qual, colocado em votação, foi aprovado por
unanimidade. A seguir foi colocado em deliberação o Projeto de Resolução nº
007/2017, de autoria dos Vereadores: Emerson Sais Machado, Marcos Roberto
Menin, Luiz Carlos de Queiroz, José Aparecido dos Santos, José Elói Crestani,
Valdecir José dos Santos e Charles Miranda Medeiros, que em súmula: “Altera
o disposto no artigo 159, caput, e respectivo parágrafo 3º, além disto,
acrescenta-lhe os parágrafos 4º e 5º, da Resolução nº 078/95 que dispõe sobre o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Alta Floresta/MT”, o qual,
colocado em votação, foi aprovado por todos. Após foi colocado em
deliberação o Requerimento nº 031/2017, de autoria do Vereador Emerson Sais
Machado, que “REQUER, que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel
Bezerra de Araújo, para que através da Secretaria Municipal de Gestão,
Finanças e Planejamento, determine o envio de cópia integral da folha de
pagamento de todos os servidores contratados, por órgão da administração,
fazendo constar o nome do servidor, função, remuneração e repartição em que
se encontra lotado, para apreciação”, o qual foi discutido pelos Vereadores:
Senhor Presidente Emerson Machado, o qual disse que fez o pedido, por
motivo de alguns comentários, falam que há muitas indicações de Vereadores e
Secretários, e, assim, para, realmente, passar a limpo e saber quem está falando
a verdade, disse que pediu nome, função e remuneração, para saber quem é
quem, e esclarecer quem está colocando tanta gente na Prefeitura, e ver onde
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está o erro, disse que esse Requerimento é necessário, e pediu agilidade do
mesmo ao Coronel Ribeiro. Elisa Gomes Machado, a qual disse que faz votos
que sejam atendidos, porque, em março fez, exatamente, o mesmo
Requerimento e, até o momento, não foi atendida, tanto que, encaminhou ao
Tribunal de Contas a não resposta do Executivo quanto a esse e outros pedidos,
afirmando que seu voto é favorável. Valdecir José dos Santos (Mendonça), o
qual parabenizou o Presidente pelo Requerimento, achando ser de suma
importância o pedido, porque, a folha está “inchada”, solicitou que, quando
chegar a lista, seja feita uma cópia à cada Vereador, afirmando ser a favor,
mas, que se deve apressar esse Requerimento para não demorar a chegar a
resposta. Após discussões a matéria foi colocada em votação, a qual foi
aprovada por unanimidade. Na sequência foi colocada em deliberação a Moção
nº 031/2017, de “CONGRATULAÇÕES com o Senhor Sérgio Passos,
Coordenador Municipal da Caravana da Transformação em Alta Floresta, pela
brilhante organização e sucesso do evento”, de autoria do Vereador Marcos
Roberto Menin, a qual foi discutida pelos Vereadores: Marcos Roberto
Menin, Valdecir José dos Santos (Mendonça), Charles Miranda Medeiros,
José Elói Crestani, Emerson Sais Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e
Elisa Gomes Machado, os quais ressaltaram a competência e seriedade dos
trabalhos realizados pelo Senhor Sérgio Passos, afirmando que o mesmo é
merecedor da homenagem através da Moção de Congratulações, ressaltaram,
também, a colaboração e responsabilidade em que coordenou a Caravana da
Transformação em nosso município, onde tratou as pessoas com carinho e
educação, estenderam, também, a homenagem à toda equipe que trabalharam e
contribuíram com a Caravana. Após discussões a matéria foi colocada em
votação, a qual foi aprovada por todos. A seguir foi colocada em deliberação a
Moção nº 032/2017, de “CONGRATULAÇÕES com o Sr. Modesto Paulino,
Coordenador da Defesa Civil, extensivo ao Coordenador de Prevenção e
Preparação, Sr. Benedito de Araújo Gomes, e ao Secretário Adjunto de
Proteção e Defesa Civil, Ten. Cel. BM Abadio José da Cunha Júnior, pela
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brilhante organização e sucesso da Caravana da Transformação em Alta
Floresta”, de autoria do Vereador Marcos Roberto Menin, a qual foi discutida
pelos Vereadores: Marcos Roberto Menin, Emerson Sais Machado, Elisa
Gomes Machado, Valdecir José dos Santos (Mendonça) e Mequiel
Zacarias Ferreira, os quais parabenizaram o Senhor Modesto pelos seus
trabalhos realizados no município, salientando seu respeito e carinho com a
equipe que trabalha com ele, afirmaram que o mesmo é merecedor da Moção,
pois, foram quinze anos como motorista de ônibus do município, onde gastou
sua saúde e, hoje, é reconhecido por seus grandes trabalhos. Após discussões a
matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Na
sequência foi colocada em deliberação a Moção nº 033/2017, de
“CONGRATULAÇÕES com a Escola Estadual Dom Bosco pelo excelente
desempenho alcançado no IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica, no ano de 2016”, de autoria da Vereadora Elisa Gomes Machado, a
qual foi discutida pela sua autora, Vereadora Elisa Gomes Machado, a qual
parabenizou o Diretor Gercino e os servidores da Escola Dom Bosco, pelo
excelente índice alcançado no IDEB, na qualidade de educação no município
de Alta Floresta, expressou a admiração à todos que defendem a educação para
uma sociedade com uma cidadania mais justa, proporcionando, assim, aos
alunos, uma qualidade de vida melhor. Disse que vai entregar a Moção em
mãos na escola. Após discussões a matéria foi colocada em votação, a qual foi
aprovada por todos. A seguir foi colocada em deliberação a Moção nº
034/2017, de “CONGRATULAÇÕES com a Família CONDE E COSTA pelos
relevantes serviços prestados em nosso município”, de autoria da Vereadora
Aparecida Scatambuli Sicuto, a qual foi discutida pelos Vereadores:
Aparecida Scatambuli Sicuto, Charles Miranda Medeiros, Marcos
Roberto Menin, Emerson Sais Machado, Demilson Nunes Siqueira, Elisa
Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira, os quais parabenizaram e
agradeceram a Família Conde e Costa pela dedicação ao município, destacando
que eles estão no município há trinta anos, e desde então, não medem esforços
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para ajudar a população, todos afirmaram que a família tem um grande caráter,
que os mesmos são guerreiros e lutadores, e que, participam de todos os
eventos sociais do município. Após discussões a matéria foi colocada em
votação, a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir foi colocada em
deliberação a Moção nº 035/2017, de “CONGRATULAÇÕES com a servidora
pública efetiva do TCE/MT, Dra. Cassyra Lúcia Barros Vuolo, pelos relevantes
serviços prestados como palestrante na Conferência do Conselho Municipal de
Saúde e no Encontro do Conselho Municipal do Direito da Mulher, e
sobretudo, mediadora dos dois eventos “Consciência Cidadã na Sociedade”
realizados em nosso município”, de autoria da Vereadora Aparecida
Scatambuli Sicuto, a qual foi discutida pelos Vereadores: Aparecida
Scatambuli Sicuto, Mequiel Zacarias Ferreira e Marcos Roberto Menin,
os quais falaram que a mesma é merecedora da Moção, que desde 2008 (dois
mil e oito) faz trabalhos para o município, afirmando que a mesma gosta de
estar aqui, destacando suas palestras sobre cidadania, e que é uma grande
parceira do município, ministrando oficinas quando solicitada. Após discussões
a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por todos. Neste
momento o Senhor Presidente informou que, por força de Regimento Interno,
as Moções devem ser discutidas em cima de cada Moção, não podendo deixar
duas ou três Moções para discutir dentro de uma só. Neste momento a
Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, 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 1.906/2017 e do Projeto de Resolução nº 007/2017, sendo que tal pedido
foi acatado por todos. Passando às Explicações Pessoais, fez uso da Tribuna o
Vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), o qual disse que gostaria de
dirigir a palavra à Vereadora Cida, falando do carinho e respeito que tem pela
Vereadora e pelos proprietários das funerárias, salientando que, quando trouxe
para Tribuna o assunto em questão, foi a pedido do povo, e que, o maior
problema, foi a falta de água, mas que já constatou uma melhora de 70%
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(setenta por cento) no modo de tratar as pessoas, afirma não ter nada contra a
Vereadora nem contra as funerárias, e que não faz política e, sim, o trabalho de
fiscalizar como político, e não, escolhendo empresa A ou B. Em seguida o
Senhor Presidente convocou a Comissão de Legislação para, em caráter
extraordinário, proceder com a Redação Final do Projeto de Lei nº 1.905/2017,
e convocou, também, os Senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária,
nesta quarta-feira (28/06), às nove horas e trinta minutos, para deliberação da
Redação Final do Projeto de Lei nº 1.905/2017, bem como, do Projeto de Lei
nº 1.912/2017, em Regime de Urgência Especial. 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 cinquenta e um minutos.
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