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

Ata da vigésima primeira Sessão Ordinária, da primeira Sessão Legislativa, da
nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia oito de agosto
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. Em
seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes correspondências
recebidas: Ofício do Prefeito Municipal, Asiel Bezerra de Araújo, indicando o
nome do Vereador Valdecir José dos Santos, como representante do Executivo
Municipal nesta Casa de Leis; Comunicados do Ministério da Educação
informando liberação de recursos financeiros destinados a execução de
Programas do FNDE à Prefeitura Municipal de Alta Floresta; Ofício do Governo
de Mato Grosso, convidando para a cerimônia de posse dos Membros do
Conselho Estadual de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso –
CEDTUR; Ofício das Senhoras Jacilene Pacheco e Alice Farina, convidando
para prestigiar a EXPOFESTA – Feira de Produtos e Serviços para Noivas,
Formaturas, Aniversários e Festas de Alta Floresta e Região, no próximo dia 11
de agosto do corrente, no Gold Eventos e Buffet; Ofício do Conselho Municipal
de Saúde, convidando para participar da “I Conferência Municipal de Vigilância
em Saúde”, com o tema: “Vigilância em Saúde: Direito, Conquistas e Defesa de
um SUS Público e de Qualidade; Ofício do IPREAF, encaminhando a
Reavaliação Atuarial, realizada no mês de junho de 2017, tendo como data base
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o dia 31/12/2016, e Ofício do IPREAF, encaminhando Balancete Financeiro
relativo ao mês de junho de 2017. Após, o Senhor Secretário fez a leitura das
seguintes matérias em apresentação: Indicações nºs. 139, 140 e 141/2017,
todas de autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Projeto de Lei nº
1.921/2017, de autoria do Executivo Municipal, que em súmula: “Dispõe sobre
o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências”;
Projeto de Lei nº 1.922/2017, de autoria do Executivo Municipal, que em
súmula: “Autoriza o município a receber imóvel em doação condicionada e dá
outras providências”; Projeto de Lei nº 1.923/2017, de autoria do Executivo
Municipal, que em súmula: “Dispõe sobre autorização de concessão para
exploração dos boxes existentes no Terminal Aeroportuário de Alta Floresta-MT
e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 007/2017, de autoria da Vereadora
Elisa Gomes Machado, que em súmula: “Estabelece o diploma de Comunicação
Social com habilitação em Jornalismo como requisito para o cargo de Jornalista
ou Assessor de Imprensa no serviço público municipal, e dá outras
providências”, e Projeto de Resolução nº 008/2017, de autoria dos Vereadores
Subscritos, que em súmula: “Altera o artigo 11 suprimindo o respectivo
parágrafo único, bem como o artigo 15 e respectivo § 2º, da Resolução nº 078/95
que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Alta
Floresta/MT”. 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. A
primeira a usar da Tribuna foi a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, a
qual cumprimentou aos presentes e de início enfatizou sobre as cobranças
quanto o assunto do transporte escolar, disse que foi, juntamente, com o
Vereador Tuti verificar a situação com a Secretária de Educação e, também, com
o Diretor de Finanças da Prefeitura, Senhor Creomar, e, segundo informações
dos mesmos, foi feito um ajuste de valores, por motivo de um Parecer do
Jurídico e da Controladoria, onde, de seis reais e cinquenta centavos passou para
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cinco reais e trinta centavos, e, segundo informação da Secretária de Educação,
a empresa recebeu cento e vinte mil reais, e mesmo com o pagamento, ainda não
retornou aos trabalhos, e os alunos do Estado ainda estão sem aula, salientando
que, precisa haver uma cobrança para saber por que não foi resolvida a situação,
ressaltando que, o problema já foi encaminhado para Ministério Público. Disse
que, sexta-feira esteve, juntamente, com o Vereador Tuti no Ministério Público,
com intuito de pedir socorro, para a contratação de equipe, principalmente na
obra, salientando que, na situação que está, não tem como ficar, tem pontes e
estradas que precisam ser arrumadas antes do começo das chuvas, acentuando
que, na Secretaria de Obras não há mecânico nem eletricista, e viu com o
Ministério, a possibilidade de estar fazendo uma OSCIP, e sugestões do que
pode estar sendo feito. Parabenizou o Secretário de Obras, Senhor Elói, que,
independentemente, dos acontecimentos, continua trabalhando, tendo gestão e
compromisso com a população, mas, acentua que o mesmo precisa de ajuda para
continuar os trabalhos. Também parabenizou a Diretoria de Trânsito e o
Empresário Sidnei Baganha, pela realização da obra da faixa elevada em frente a
Caixa Econômica. Finalizando falou sobre uma emenda que era trezentos mil
reais, sendo um compromisso do Deputado Nilson Leitão, frisando que, a
pedido, a emenda passou de trezentos mil reais para quinhentos mil reais,
informando que a emenda encontra-se já protocolada, e também, a um pedido,
uma de trezentos mil reais ao CREA, que já tem a nota de empenho, e em breve
sairá. Na sequência usou da Tribuna o Vereador Charles Miranda Medeiros,
o qual cumprimentou a todos e de princípio informou que seu discurso será
focado na questão da saúde, salientando que, cabe ao Vereador requerer
qualidade de vida à população. Disse que recebe muitas cobranças na unidade de
saúde, e está notando a indignação da população, que voltou a sofrer o efeito
“pingue-pongue” entre o município e o estado, e entre as unidades básicas de
saúde do município e as instituições de saúde do estado, acentuando que o
usuário tem direito constitucional, porém, encontra dificuldades em ser atendido,
onde, o posto de saúde atende das sete da manhã às cinco da tarde, e a pessoa
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vai trabalhar e quando volta, o posto está fechado e não tem acesso, aí sofre uma
doença emergencial, e vai à unidade emergencial de saúde e não é atendida,
expondo ainda que, também agora, dentro da própria rede de unidade básica,
está acontecendo o efeito “pingue-pongue”, onde o médico não pode, por
determinação da Secretaria de Saúde, pedir um ultrassom, e se, por um acaso, o
médico solicitar o ultrassom, a Secretaria manda a pessoa de volta ao posto de
saúde, para assim, a encaminhar de novo a um especialista, fazendo a população
de palhaço, pois, a uma escassez de médicos especialistas estão burocratizando a
unidade básica de saúde, estão alegando diminuir custo em cima do sofrimento
da população, tirando direito do médico de atender a população com eficiência.
Após fez uso da Tribuna o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual
cumprimentou à todos e de início parabenizou o Vereador Mendonça por
assumir a liderança do Executivo, reforçando ao mesmo, a presença do Prefeito
na Câmara, sendo regimental a reunião com o Executivo de seis em seis meses,
frisando que, já está no mês de agosto e a reunião ainda não aconteceu, e seria
importante ele vir, especialmente, pela situação atual vivenciada no município,
pedindo ao Vereador que cobre o Prefeito, e peça para ele vir, lembrando à ele, a
questão do Regimento, para poderem resolver as questões, principalmente, do
teste seletivo e outras situações que carecem de soluções imediatas. Solicitou do
Presidente, Vereador Emerson Machado, uma reunião administrativa com o
Secretário de Saúde, e outra com o Secretário de Trânsito, frisando que, houve
reuniões no primeiro semestre com os dois, e as questões combinadas nessas
reuniões não foram resolvidas, onde, há compromissos e metas estabelecidas
que, até o momento, não tiveram resoluções, e a população continua cobrando e
precisando dos serviços, salientando que precisa fazer, novamente, a reunião,
para se ouvir, da parte deles, a solução para resolver a problemática do
município. Disse que os Vereadores não são executores e, sim, fiscalizadores, e
quem faz é o Executivo, através de seus Secretários, e nesse sentido, os
Vereadores tem que estar sintonizados com os Secretários. Comentou sobre a
faixa elevada, lamentando o comportamento da população que não consegue
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medir a forma de se manifestar e reclamar do serviço, acredita que, deve haver
reclamações e reivindicações, mas tudo tem limite, frisando que a obra ficou
enrolada pelo ato de vandalismo, sendo dinheiro público jogado fora. Falou que
recebeu de uma escola um convite para ir falar sobre vandalismo na instituição
pública escolar, notando que, tem uma situação que precisa se corrigir, precisa
de melhoria, mas, a população tem que fazer sua parte. Comentou que recebeu o
PPA e tem prazo de trinta dias para emendas, e mais quinze dias para a
Comissão, frisando ser um prazo que passa muito rápido, e precisam se
organizar, convocando a população para participar, observando as necessidades
a inserir no Plano. Finalizando citou os onze anos da Lei Maria da Penha,
relatando a falta de ação no aspecto municipal, onde, dia dez de julho, houve um
feminicídio da jovem Aline, de vinte e cinco anos, que estava grávida e foi
assassinada pelo companheiro, dizendo que tem no município um Conselho de
Defesa da Mulher e não viu nenhuma manifestação sobre a morte da jovem
grávida, acredita que deve haver uma campanha de conscientização nesse
aspecto no município, para limitar estas situações. Na sequência usou da
Tribuna o Vereador Marcos Roberto Menin, o qual cumprimentou aos
presentes e iniciou parabenizando o novo Líder do Prefeito, Vereador
Mendonça, pedindo ao mesmo que marque uma reunião com o Executivo,
afirmando que a base não consegue falar com o Prefeito e estão recebendo
pauladas de todos os lados, e vê que deve haver uma união para juntarem as
forças. Salientou que falou com o Deputado Dilmar Dal Bosco, sobre o Centro
de Detenção, e o mesmo pediu que encaminhasse um ofício, para ele poder
ajudar, colocando seu gabinete a disposição. Disse que mandou ao Deputado,
detalhes e dizeres da vida do “Seu Cabeça”, para passar o nome da MT-325 com
o nome do “Seu Cabeça”, acreditando ser de direito, por tudo que ele fez ao
município. Parabenizou o Secretário Zamir Mendes pelo Campeonato Ariosto da
Riva e Helena da Riva, que se encerrou no último sábado. Parabenizou, também,
o Vereador Charles e equipe do “Roda Presa”, pelo encontro dos motociclistas
do Nortão que aconteceu em nossa cidade. Ressaltou ao Vereador Mequiel, a
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respeito da Indicação do Córrego Papai Noel, frisando que já fez a mesma
indicação, e que já foi com o Engenheiro Fernando olhar de perto a situação, e
só está faltando os tubos, para fazer a obra. Finalizando solicitou ao Presidente
que marcasse uma reunião com o Secretário de Agricultura, para ter uma
conversa mais ampla sobre a sequência da regularização fundiária, acreditando
que estão pecando em pequenos detalhes, parabenizou a equipe da AMOVIR
que concordaram em fazer com o Valdir, e o sonho dos títulos serão realizados.
Após fez uso da Tribuna o Vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), o
qual cumprimentou a todos e de início agradeceu ao Senhor Oliveira Dias em
nome da TV Nativa, que tem ajudado o Vereador a pedir “esmola” no bairro
Boa Nova para manter o caminhão molhando as ruas do bairro. Parabenizou o
Vereador Mendonça, desejando-o forças e inteligência, afirmando que o mesmo
vai levar muita “borracha” nos rins, salientando que, quando tiver dificuldades
em falar com o Prefeito, irá procurar resposta com o Vereador Líder.
Finalizando parabenizou o Fernando Catunda pela belíssima obra em frente à
Caixa Econômica Federal, frisando que a Caixa não faz a parte dela e não pensa
em construir estacionamento para oferecer à população, pensando só em vender
seus trabalhos. Em seguida fez uso da palavra a Vereadora Elisa Gomes
Machado, a qual cumprimentou aos presentes e de princípio salientou a
presença Secretária do Conselho da Mulher, citando que, quando o Vereador
Mequiel mencionou em seu discurso o Conselho, elas se olharam, porque haverá
uma reunião do Conselho no próximo dia dezenove, e estarão discutidos
exatamente os assuntos citados pelo Vereador. Informou a todos que tem
recebido inúmeras mensagens e ligações de cobranças quanto ao transporte
escolar rural, porque não está havendo aula ainda, pois, existe uma empresa
terceirizada fazendo o serviço e está acontecendo um impasse entre a empresa e
o município, tem um valor pago por quilômetros rodados, muito acima de
qualquer outra da região, era de seis reais e quarenta e quatro centavos por
quilômetros rodados, e com uma discussão, chegou-se a um valor de cinco reais
e vinte centavos, mas mesmo assim, não sabe se é falta de pagamento da
fl. 6 de 14
Avenida Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716
email: separcmaf@gmail.com
_
site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/

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

prefeitura com a empresa, a mesma não está ainda fazendo o trabalho, disse que
só resta aos Vereadores a alternativa de procurar o Ministério Público e pedir
ajuda para resolver o problema, informou que o Estado já fez todo repasse para
o município, pagando a parte dele do transporte, disse ainda que, o ônibus
próprio do município, ontem também não buscou os alunos, salientando não
saber o porquê, disse que precisa haver uma reunião com a Secretária de
Educação para que se posicione sobre isso. Quanto a saúde, falou dos inúmeros
problemas que estão acontecendo, e o que o Vereador Charles discursou, ela já
tinha falado outras vezes na Tribuna. Agradeceu a reforma da van da UDR, mas
frisa que a van está pronta para buscar os pacientes, mas, hoje não tem
motorista, e que a van do CAPS, estão resolvendo sua reforma. Afirma que há
falta de funcionários nas Secretarias de Obra, Saúde e Educação, e solicita o
teste seletivo, que até hoje não se ouviu falar, mas cobra que, antes que aconteça
esse teste, o Prefeito precisa mandar para a Câmara uma nova tabela, para que
não seja um salário mínimo para alguns profissionais, porque, entre o início da
carreira e o final, tem a letra B e C, então, não há necessidade de mexer no
PCCS, para que essa nova tabela venha para a Câmara em forma de lei para
votar, e, entre o mínimo e o máximo, tem duas categorias. Finalizando pediu à
Doutora Nelma que ajude a agilizar na Prefeitura, para que venha o mais rápido
possível. Após fez uso da Tribuna o Vereador Valdecir José dos Santos
(Mendonça), o qual cumprimentou aos presentes e inicialmente agradeceu a
Doutora Nelma, pelas articulações burocráticas feitas para o município, e as
orientações que faz aos Vereadores. Disse que os Vereadores foram eleitos para
trabalhar pela sociedade, e que os mesmos tem boas intenções em ver a
sociedade bem, e que se houver um bom trabalho todos serão beneficiados.
Disse que, como Líder do Governo, será um bom líder, e que nunca pediu nada,
mas, se ofereceram, aceitou, não rejeita, porque, liderar é um dom que Deus lhe
deu, disse que está escrito na bíblia que, “a sabedoria que Deus dá, o homem não
pode tirar, jorra como fonte", salientou que, Deus sabe o que ele quer do
município, e se coloca a disposição de ir juntos resolver as situações do
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município com os Vereadores, pois, também luta pela necessidade do povo, e
luta pelo povo, com companheirismo, mas que, a sociedade tem que entender
que leva tempo para resolver os problemas. Sobre a saúde e a educação, afirmou
que, tem que se sentar com os Secretários para chegar a uma sintonia para
resolver a problemática, porque, o Prefeito não tem culpa dos acontecimentos, e
quer que sejam solucionados os problemas, e que suas idéias são boas. Após fez
uso da Tribuna o Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), o qual
cumprimentou à todos e de princípio disse que o município passa por um
momento delicado e, lamentar não é a solução, tem que sentar e debater, acredita
que vão superar o momento difícil. Citou o discurso do Vereador Charles,
afirmando ser inaceitável o médico pedir um exame e voltar da Secretaria para
ser encaminhado de novo, e que, em primeiro lugar, precisa-se quitar a dívida
com o Consórcio, para que se organize e resolva os problemas da saúde, mas,
sem “picuinhas” entre Vereadores e Secretários, porque, cada Secretário e cada
Vereador tem a função de melhorar a vida da população, destacando que, o que
vem salvando, é algumas ações fora da Secretaria de Saúde, que consegue
atender algumas pessoas, mas, salienta que não concorda com a atitude, porque,
é tirado de uma para atender o outro, precisa-se que a Secretaria tome rumo e
resolva os problemas. Disse que requisitou do Secretário Elói, um relatório dos
atendimentos feitos pela Secretaria de Obras no primeiro semestre, falando que
ficou surpreso pela quantidade de serviços realizados que, apesar das
dificuldades, foi feita muita coisa, e a Secretaria de Obras tem trabalhado muito,
e precisam de apoio e condições. Sobre o transporte escolar, disse que foi na
Promotoria, e que o município está falhando, não repassando sua parte, disse
que vem do Estado cento e oitenta mil reais, e desse valor, tem que passar cento
e quarenta mil reais para a empresa, porém, estão passando cem mil reais, e não
repassam a parte da Prefeitura, que é na faixa de cinquenta mil reais, desta
forma, todo mês, a empresa fica sem receber uma quantia, salientou que
conversou com o dono da empresa, perguntando se iria voltar aos trabalhos, e,
segundo informações do mesmo, se for dessa forma não voltará, porque a
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empresa tem quatrocentos e sessenta mil reais a receber e só recebeu cento e
vinte mil reais. Finalizando disse ser um assunto delicado, porque, o Estado
manda o recurso, rigorosamente, e não é repassado, e as escolas do Estado estão
sendo prejudicadas, há um erro e precisa ser resolvido, disse que está
aguardando as emendas prometidas para atender a população. A seguir fez uso
da palavra o Vereador José Elói Crestani, o qual cumprimentou aos presentes
e de princípio parabenizou o Vereador Mendonça por aceitar ser Líder Prefeito,
disse ser uma missão bastante complicada. Justificou sua saída da liderança,
salientando que, como Líder do Prefeito, só era líder no papel, que, durante sete
meses como líder, nem um dia foi informado sobre as atitudes do Prefeito, onde
ia e o que estava acontecendo, os projetos chegavam na Casa e não tinha
conhecimento, deixando claro que o Líder tem que estar ciente dos passos do
Executivo, e que largou a liderança que só estava no papel, porém, vai continuar
ajudando o Executivo, cobrando ações do mesmo, principalmente, na área da
saúde, porque, sem saúde não somos ninguém, e o Prefeito por ser médico, tem
que tratar essa área com carinho. Aparte do Vereador Charles, o qual mencionou
a presença de uma senhora que estava presente na Sessão, e que esteve no posto
de saúde e viu a quantidade de exames médicos que foram pedidos e voltaram
todos, para serem encaminhados por médicos especialistas, dizendo que, tem
que reduzir custos, mas não com o sofrimento da população. Retornando, Elói
disse que concorda em reduzir custos, mas, não podem ceifar a vida da
população. Disse que tem sessenta dias que o veículo da Casa de Apoio de
Cuiabá não está funcionando, e as pessoas chegam na Casa e ficam sem
transportes. Lembrou que no seu mandato devolveu um valor de pouco mais de
duzentos e dois mil reais e fez um pedido ao Prefeito, que comprasse um ônibus
e um carro para deixar na Casa de Apoio, e que solicitou ao Secretário de Saúde,
que coloque um carro e um motorista concursado para dar suporte às pessoas
que chegarem à Casa de Apoio. Em seguida usou da Tribuna o Vereador Luiz
Carlos de Queiróz, o qual cumprimentou a todos os presentes e iniciou
desejando boa sorte ao Vereador Mendonça pela liderança, agradecendo o seu
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sim. Comentou sobre a questão do estacionamento da Caixa Econômica, onde
todos os outros bancos tem estacionamento, e a Caixa, desde o passado, nunca
se preocupou, afirmando ser a hora da Prefeitura notificar e exigir que os
mesmos façam um estacionamento. Comentou sobre a importância da Secretaria
de Obras ter encaminhado, a pedido do Vereador Tuti, o relatório dos trabalhos
do semestre, mas, lembrou à todos que cobrou, por várias vezes, o cronograma
dos trabalhos a ser realizado pela Secretaria de Obras, dizendo que vai continuar
cobrando a programação dos trabalho do segundo semestre, ajudando a
administração. Falou que, recentemente, fizeram uma reunião, a bancada do
PMDB e o Prefeito, com a presença do novo líder, percebendo, naquela
oportunidade que, 90% (noventa por cento) da pauta de reunião, foi sobre a falta
de sintonia dos Secretários e a Câmara, ficando acordado, entre o Prefeito e os
Vereadores que, na primeira terça-feira de todos os meses, o Prefeito viria à
Câmara, e, também, ficou acordado que o Secretário que não respeitar esta Casa
de Leis, será convocado para dar explicações, através da Tribuna da Câmara.
Sugeriu ao Presidente que, para mostrar à todos os Secretários da Administração
Municipal que esta Casa de Lei sempre foi e sempre será bem intencionada, faça
um cronograma, a partir de quinta-feira, da presença dos Secretários para prestar
esclarecimentos de suas pastas, começando pelo Secretário de Saúde, de
Educação e Secretário de Obras. Também solicitou reunião administrativa com a
empresa responsável pelo transporte escolar e a empresa responsável pela
limpeza urbana do município. Finalizando deixou seu repúdio à pessoa que
estragou a obra da faixa elevada em frente a Caixa. A seguir fez uso da palavra o
Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), o qual cumprimentou aos
presentes e de princípio, sobre a emenda do Deputado Nilson Leitão, disse que
torce para que, realmente, ela saia, que esta emenda é para a Avenida das
Orquídeas, onde o Deputado fez o compromisso. Salientou que, ouvindo os
pronunciamentos dos Vereadores, tanto da base, como oposição, que estão se
encaixando, a entrega da liderança por parte do Vereador Elói provou a falta de
sintonia do Executivo com o Legislativo, disse que é hora do Prefeito abraçar a
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causa, e ter uma gestão pública, começar a ter mais reuniões com os Vereadores,
e ter uma prioridade. Observou que os Vereadores da própria base, estão,
constantemente, indo ao Ministério Público, jogando a responsabilidade do
Vereador, que é de fiscalizar, em cima do Promotor. Desejou boa sorte ao novo
líder do Prefeito, Vereador Mendonça, salientando que, espera que o Prefeito
assuma suas responsabilidades, tendo mais sintonia, porque, tem três anos a
frente ainda. Confirmou que há alguns impasses na Secretaria de Obras, mas,
que poderiam improvisar, como por exemplo, de colocarem tanques que estão
lá, em cima de caminhões e molharem as ruas, amenizando, assim, um pouco a
poeira para a população. Falou que está chateado e envergonhado com a
população, porque, o Vereador cobra, mas, o Executivo não faz, não está tendo
ações, dizendo que, espera que no segundo semestre o Prefeito acorde, e coloque
as coisas para funcionar, e que a base está nervosa, e com razão. Apontou que,
no Setor Norte 3, a população pagou o asfalto e comprou o material, porém, a
Prefeitura utilizou o material e não repôs, e que, também, estão paralisados
alguns asfaltos de outros bairros, dizendo que é preciso ter cuidado com os
Regimes de Urgência, pois, em alguns casos alegam que é determinação do
Promotor, porém, segundo o mesmo, isso não é verdade, destacando que o
Promotor é uma pessoa de bem e quer ajudar o município. Finalizando disse
que, quando a Senhora Maria Izaura foi Prefeita, seu líder ficou oito anos e,
agora, o líder do Prefeito Asiel, entrega a liderança por insatisfação e por falta
de informação. 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 iniciou parabenizando o Vereador
Mendonça pela liderança, se colocando a disposição para ajudá-lo e desejando
sucesso. Comentou que está elaborando um projeto para construir uma horta em
cada posto de saúde, escolas, igrejas, Lar dos Idosos e nas creches, para poder
ajudar as pessoas carentes, acredita ser de suma importância um projeto desses,
pois, há muitas áreas disponíveis, e o cuidado é simples e irá passar uma cultura
à população, tendo baixo custo ao município, pediu apoio aos Vereadores para
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levar este projeto adiante. Disse que observou os discursos dos companheiros e
concorda com os colegas, mas, salientou que a Prefeitura passa por um momento
difícil e, não se resolve problema sem dinheiro, e espera que os Governos
estejam fazendo os repasses, para a Prefeitura voltar à normalidade, como vinha
fazendo. Falou que o Prefeito fez o compromisso com o Vereador Cidão de
fazer a ponte do bairro Boa Nova, e o material já está pronto. Finalizando disse
que tem que continuar as cobranças junto ao Executivo, pois, quem executa é a
Prefeitura e não a Câmara, e deve haver a ajuda do Legislativo para as coisas
continuarem andando. Neste momento, antes de devolver a Presidência, o Vicepresidente, Vereador Charles, agradeceu o Vereador Menin por ter lembrado do
“Roda Presa”, sendo um encontro que aconteceu entre os motociclistas em Alta
Floresta, reunindo motociclistas de todo o Estado. Desejou sorte ao novo líder
do Executivo, Vereador Mendonça, afirmando que, ser líder de Prefeito só tem
dois lados, tomar chibata ou ganhar bênçãos, e que, dificilmente, se ganha
bênçãos, mas, muitas chibatas. Retornando à Presidência, o Senhor Presidente
disse que ser líder não é fácil, precisa correr atrás e se dedicar, e sendo assim,
nada é impossível. Em seguida solicitou do Soberano Plenário autorização para
dispensar o intervalo regimental, o qual todos concordaram. Passando à Ordem
do Dia, foi colocado em deliberação o Requerimento nº 035/2017, de autoria do
Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, que, “REQUER que seja oficiado o
Prefeito Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, com cópia para
Controladoria Geral e Departamento de Licitação, para que esclareça de maneira
detalhada e conclusiva todas as denúncias contidas no ofício 001/2017 (anexo)
referentes ao Pregão Presencial 001/2017 que trata da contratação de empresa
para transporte escolar, protocolado tanto no Executivo Municipal quanto no
Legislativo, agravado pelas ações resultantes dos mesmos que estão sendo
investigadas/conduzidas pelo Ministério Público, movidas inclusive por
instituições públicas. Solicita-se, também, cópia do processo licitatório em
questão, para apreciação”, o qual foi discutido pelos Vereadores: Mequiel
Zacarias Ferreira, o qual disse que o ofício todo mundo recebeu, e que foi
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protocolado em março com o Executivo e com o Ministério Público, mas, não
houve respostas em nenhuma das estâncias, salientando que, o denunciante o
procurou recentemente, depois dessa denúncia que o IFMT reconduziu, junto ao
Ministério Público, relativo a linha do IFMT, e nesse sentido, como não houve
resposta, esse requerimento vem acompanhando o que o Vereador Luiz Carlos
disse sobre a reunião administrativa com a empresa, porque, tem um parecer da
Controladoria já alegando essas irregularidades no pregão, sendo assim, foi o
Executivo que identificou o problema, e tem uma denúncia, porém, não tem
nenhuma resolução, continuando a ter denúncia no Ministério Público relativo
ao transporte escolar, desta forma, a situação precisa ser resolvida, acentuando
contar com os votos dos colegas. Oslen Dias dos Santos (Tuti), o qual disse
que, quando ouve falar em desentendimento de Vereadores com Secretários,
destaca o Requerimento do Vereador Mequiel, e que ele e a Vereadora Cida
fizeram um ofício ao Secretário de Finanças, Senhor Creomar, pedindo
informações sobre a licitação referente ao ano de 2016 (dois mil e dezesseis),
onde se gastou quinhentos e oitenta mil reais com transporte escolar, e queriam
saber porque a licitação de 2017 (dois mil e dezessete) foi de um milhão e
novecentos e oitenta mil reais, mas lamenta, porque, até o momento, não obteve
resposta, e queria a documentação para questionar, porque, a Prefeitura diz que
não deve nada, mas, e o dono da empresa diz que deve, porém, negaram
verbalmente a informação, afirmou querer ajudar a administração e não
prejudicar. Após discussões a matéria foi colocada em votação, a qual foi
aprovada por unanimidade. Neste momento o Senhor Presidente, Emerson
Machado, falou sobre a reunião que o Vereador Luiz Carlos pediu, e que irá
marcar cada semana com um Secretário para vir até esta Casa de Leis, para
esclarecer as dúvidas existentes, sobre o pedido do Vereador Mequiel, para que
o Prefeito viesse à Câmara, disse que é Regimento Interno, e ele tem que vir, e
que irá entrar em contato e exigir que o mesmo venha a cada seis meses,
pontualmente, e com relação ao pedido do Vereador Menin sobre uma reunião
com o Secretário de Agricultura, disse que entrará em contato com ele, hoje
fl. 13 de 14
Avenida Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716
email: separcmaf@gmail.com
_
site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/

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

ainda, e marcará a reunião. Finalizando pediu uma reunião com o jurídico da
Casa, com o Líder do Executivo, Vereador Mendonça, e com o Edinho Paiva.
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 minutos.
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