
 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 1 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/ 

 

Ata da vigésima segunda Sessão Ordinária, da primeira Sessão Legislativa, da 

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia quinze de agosto 

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

Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, bem 

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

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

José Elói Crestani, Luiz Carlos de Queiróz, Marcos Roberto Menin, Mequiel 

Zacarias Ferreira, Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) e Valdecir José dos 

Santos (Mendonça), observada a ausência dos vereadores Vereador José 

Aparecido dos Santos (Cidão), justificada, e Oslen Dias dos Santos (Tuti). 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 da 

Secretária Municipal de Educação, Sra. Maria Iunar de Freitas Portão, referente 

convite para composição da Mesa de Autoridades do Evento “Entrega das 

Premiações FEMUCEB 2017”; Ofício do Vereador José Aparecido dos Santos 

(Cidão), comunicando sua ausência na presente sessão; e Comunicação Interna da 

Chefia do Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal para o Gabinete do 

Prefeito, de que trata da suspensão de processos licitatórios. Após, o Senhor 

Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicação nº 

142/2017 da Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto;  Indicação nº 143/2017 do 

Vereador Marcos Roberto Menin; e Indicações nºs 144, 145, 146, 147, 148, 149 e 

150/2017, do Vereador José Elói Crestani; Projeto de Lei nº 1.919/2017, do Poder 

Executivo Municipal, que em súmula: “altera dispositivos da Lei Municipal nº 

2.231/2014, e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 1.924/2017, do Poder 

Executivo Municipal, que em súmula: “autoriza o município de Alta Floresta/MT 

a firmar termo de cooperação técnica com a Associação Mato-grossense dos 
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Municípios – AMM e dá outras providências”; e Projeto de Lei nº 008/2017, do 

Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), que em súmula: “altera dispositivos 

da Lei Municipal nº 1.005/2001, e dá outras providências”. Concluída a leitura, o 

Senhor Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas 

conforme disposição regimental. Neste intermédio, o Senhor Presidente anunciou 

o registro de presença do Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti). Passando ao 

uso da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que o 

tempo destinado a cada um seria de sete minutos, conforme ordem de sorteio. A 

primeira a usar da Tribuna foi a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, a 

qual cumprimentou aos presentes e de início parabenizou os pais presentes pela 

passagem do Dia dos Pais, bem como o vereador Mequiel pela sua aprovação no 

vestibular do curso de Direito, acentuando que o mesmo será um profissional que 

vai fazer a diferença. Ressaltou sobre as placas de identificação das ruas, que 

estão sendo colocadas na cidade, uma parceria entre a Prefeitura e a Câmara de 

Dirigentes Lojistas, o CDL, na qual os custos das placas serão financiados pelos 

comércios, sendo assim toda a cidade será sinalizada. Informou a todos sobre a 

emenda parlamentar de quinhentos mil reais, do deputado Nilson Leitão, 

pertinente a duas patrulhas, na qual uma será destinada ao Sindicato Rural e a 

outra para a Prefeitura, dizendo que já está liberada. Prosseguindo, deixou uma 

cobrança ao Líder do Executivo, Vereador Mendonça, sobre um problema de uma 

determinada ponte da Terceira Leste, onde há mais de trinta dias a ponte está 

caída, além disto, falou também da necessidade de recuperação de uma ponte da 

Pista do Cabeça, onde foi feito um desvio que não comporta, necessitando de 

arrumar para não prejudicar a comercialização de gado. Para concluir, a 

Vereadora cobrou o cronograma da Secretaria de Obras para assim poderem 

acompanhar melhor os trabalhos daquela pasta. Na sequência usou da Tribuna o 

Vereador Charles Miranda Medeiros, o qual cumprimentou a todos e de 

princípio falou de sua preocupação quanto as certidões da Prefeitura, informando 

que há várias emendas parlamentares destinadas para o município, e se houve 

certidões positivas impede o município de recebê-las, citando o exemplo de uma 
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emenda de sete milhões do deputado Romoaldo, voltada à realização de 

pavimentação asfáltica, pontuando que se não tiver as certidões necessárias o 

município poderá perder a emenda. Frisou a necessidade da verificação da 

situação atual das certidões. Neste intermédio, usando da prerrogativa regimental 

de aparte, fez uso da palavra o Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), a qual 

informou que esteve na Prefeitura, e que as certidões estão em dia até sexta-feira, 

e que, na sexta, vence a do Tribunal de Contas, e na próxima semana vence a do 

DPGE, frisando que alguma coisa está acontecendo. Retomando a palavra, o 

Vereador Charles Miranda Medeiros disse que sua preocupação é de acabarem 

perdendo as emendas que estão para vir para o município, acentuando que há 

prazos e, esgotando, isto complica o município cada vez mais. Deixou o pedido e 

o alerta ao Poder Executivo para que o mais rápido possível resolva a 

problemática das certidões, além disto, pediu também aos vereadores que façam 

cobranças, falando que a situação do município está crítica, muitas pessoas 

sofrendo com doenças, não há medicação imediata, vão ao hospital e não são 

atendidas, enfim. Concluiu, pontuando que é uma questão de saúde pública a 

pavimentação no município, e que não se pode perder esta emenda de 

pavimentação, pois vai ajudar o município em todos os sentidos. Após fez uso da 

Tribuna o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual cumprimentando à 

todos, iniciou pedindo um minuto de silêncio pela morte do jovem Nicolas Polo, 

da imprensa de Alta Floresta, bem como da criança Guilherme Feitosa. Cumprido 

o minuto, o Vereador parabenizou os estudantes pela passagem do Dia do 

Estudante, celebrado no último dia onze do corrente, falando que, à convite da 

professora Silmaria, da escola Ouro Verde, esteve reunido com os alunos 

conversando e trabalhando a importância dessa data, e suas perspectivas na 

participação dentro da sociedade. A seguir, pontuou sobre a fala do Promotor de 

Justiça, Dr. Daniel, na reunião ocorrida nesta Casa com a presença da Secretária 

de Educação, o Promotor e os vereadores, na qual o mesmo chamou a atenção dos 

vereadores no aspecto relativo a Lei Orçamentária Anual (LOA), e a disparidade 

entre o que está nos documentos, e o que está sendo executado, onde alguns 
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pontos já foram ultrapassados, até três vezes a mais do que estabelecido na LOA. 

Prosseguindo, acentuou que estão com o Plano Plurianual (PPA) tramitando na 

Casa, e que até o final do mês receberão a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

e final de setembro a LOA, logo, pedindo o empenho e esforço dos companheiros 

vereadores para que isso não continue acontecendo, porque há as peças 

orçamentárias e precisam ser cumpridas e respeitadas, caso contrário fica sem 

sentido fazê-las. Continuando, disse que era necessário a fiscalização para que os 

procedimentos se realizem de maneira correta, solicitando uma reunião ao 

presidente vereador Emerson Machado com a Secretaria de Finanças e a de 

Administração, de modo que possam discutir os apontamentos colocados pelo 

Promotor, possibilitando com isto uma maior clareza. Concluiu sua fala, citando a 

reunião que aconteceria no dia de hoje com o Fórum Municipal de Educação, 

convidando a todos a participarem. Ato contínuo, usou da Tribuna o Vereador 

Marcos Roberto Menin, o qual cumprimentou aos presentes e iniciou 

destacando a reunião com a Secretária de Educação, o Promotor e o proprietário 

da empresa Reobote, dizendo que o que lhe deixou surpreso é que o advogado da 

empresa é também o advogado do prefeito, e que não sabe em qual direção o 

advogado irá “acender a vela”. Lamentou a situação. Em seguida, agradeceu a 

funcionária Liliane pelos trabalhos desenvolvidos, além de destacar também a 

presença dos representantes dos Guardiões da Cidadania. Continuando, 

parabenizou a Igreja Luterana pela belíssima organização da festa do Dia dos 

Pais, e, do mesmo modo, a senhora Eliane Malacarne da Associação de 

Moradores do Jardim das Araras pelo almoço do Dia dos Pais. Menin, enfatizou 

também o evento gastronômico que aconteceu no município no decorrer do 

último fim de semana, além disto, mostrou-se grato também com o presidente da 

AMOVIR, Otoniel, pela organização da reunião com o povo em prol da 

regularização fundiária, segundo o vereador as demarcações já foram feitas, 

encontrando-se todos os marcos nos devidos lugares, logo, solicitou ao presidente 

desta Casa, vereador Emerson Machado, uma reunião Secretário de Agricultura 

para tratar destes assuntos e outros inerentes. Falou sobre a indicação de sua 
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iniciativa voltada às associações de moradores de bairros, ressaltando que está 

preocupado com a atual situação das entidades, pois a maioria está caindo aos 

pedaços, e que há a necessidade do executivo dar este apoio, de modo que as 

comunidades possam fazer suas festas e conseguirem recursos ao seu 

desenvolvimento e sua manutenção. Trouxe a pauta ainda, o assunto relacionado 

ao projeto das novas instalações do Ciretran, dizendo que será encaminhado à 

Câmara o projeto de doação do terreno, afirmando que será uma grande obra para 

Alta Floresta, um órgão modelo. Para concluir, Menin pediu ao Líder do Prefeito, 

Vereador Mendonça, que acompanhe de perto os projetos possibilitando um certo 

melhoramento ao município. Obedecida a sequência, fez uso da palavra a 

Vereadora Elisa Gomes Machado, a qual cumprimentou aos presentes e de 

princípio iniciou agradecendo o Secretário de Obras, Senhor Elói, por ter 

arrumado o desvio da ponte entre a comunidade Ourolanda e a Pista do Cabeça, 

disse que na reunião que tiveram com o proprietário da empresa de transporte, o 

mesmo se comprometeu em voltar a atender as duas linhas e, segundo 

informação, disse que hoje pela manhã o ônibus esteve lá para buscar os alunos. 

Deixou registrado um pedido à Secretária de Educação, para que cumpra sua parte 

com o que foi acordado na reunião com a mesma, para assim não prejudicar o ano 

letivo das crianças, por falta de transportes, salientando que irá pessoalmente 

pedir a atenção do senhor Elói, para resolver a questão sobre a ponte da 

“Terceirinha” que há mais de um mês está caída, onde existem vários alunos na 

localidade com dificuldade de ir a aula por motivo desta ponte quebrada. 

Continuando sua fala, a vereadora disse que também vai pedir encarecidamente 

ao Secretário de Saúde para resolver o problema da van da UDR, qual foi 

reformada, mas não há motoristas para buscarem as pessoas que estão em 

tratamento. Em seguida, enfatizou que depois da reunião com a Secretária de 

Educação ficou muito mais preocupada com a situação do município, disse que 

cobra constantemente gestão na Prefeitura desde 2013, pontuando que quando 

participa da apresentação do quadrimestre da Prefeitura, não se consegue observar 

que a situação está tão séria. Falou também que, na referida reunião, foi dito que a 
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Prefeitura não tem dinheiro, questionando como isto pode acontecer se os 

repasses estão vindo, se foram demitido mais de duzentos funcionários 

contratados, logo, perguntando aonde está indo os recursos da prefeitura, falou 

que é preciso descobrir o que está acontecendo. Para concluir, a vereadora 

questionou o Promotor quanto a questão de servidores nomeados, as três 

secretarias que foram criadas e a dívida de quase quatrocentos mil com empresa 

terceirizada, dizendo que acredita que o erro seria porque, quando da aprovação 

do orçamento, trinta por cento são deixados para remanejamento, daí tem que 

diminuir esse valor de remanejamento nas próximas propostas. Ato contínuo, fez 

uso da Tribuna o Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual 

cumprimentou aos presentes e inicialmente falou de sua grande admiração pela 

Administração Municipal, a qual vem fazendo mais coisas boas do que ruins, e 

que o município vem crescendo muito, gradativamente, que os sete minutos de 

discurso não dão nem para começar a falar sobre as coisas boas realizadas pelo 

Executivo, destacando as obras de pontes da Avenida do Aeroporto e da Avenida 

Mato Grosso, dizendo que são serviços para cem anos. Prosseguindo, comunicou 

ao assessor do vereador Cidão que, segundo informações do Secretário de Obras, 

começarão a obra da ponte do bairro Boa Nova na próxima semana. Afirmou que 

não se deve falar das coisas ruins, porque o dinheiro do município está sendo bem 

investido, e que é normal haver falhas, pois, perfeito é só o Senhor Jesus. 

Continuando sua fala, Mendonça informou aos colegas vereadores que estará 

trazendo relatório dos trabalhos realizados, que semestralmente o Secretário de 

Obras estará fazendo um resumo dos trabalhos realizados, inclusive apresentando 

um relatório na próxima  sessão do que já foi feito, na qual contêm um resumo 

dos grandes trabalhos realizados. Em seguida, Mendonça falou ao vereador Dida, 

que iniciou os trabalhos na Rua Piauí e que tiveram um problema, mas a 

Prefeitura já está compactando a rua, e tudo será resolvido.  Assunto trazido a 

pauta também foi sobre a equipe com roçadeiras, informando que estão fazendo 

um trabalho no Jardim das Flores e Jardim Guaraná.  Anunciou também sobre 

uma outra equipe de trabalho na retirada de madeiras para consertar as pontes. 
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Para concluir, Mendonça disse ao vereador Marcos Menin que veio para Alta 

Floresta em 1981, e quer o bem do município, somando junto com os demais 

vereadores, e que também quer a regularização das áreas fundiárias. Após, fez uso 

da Tribuna o Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), o qual cumprimentou à 

todos e de princípio falou da contemplação do Programa "Luz para Todos", à 

população do Vale do Apiacás, beneficiando aproximadamente 15 famílias. Tuti 

disse que, segundo informações, o material já está chegando. Acrescentando, 

falou que se trata de um programa do Governo Federal, na qual, através do 

gabinete do Deputado Nininho, foi dada uma certa agilidade que proporcionará o 

quanto antes o benefício à comunidade. Concluiu, dizendo que a dificuldade 

agora é com o desvio que foi feito na ponte, do rio Paranaíta, aonde a carreta não 

passa com os postes, mas que irá conversar com o Secretário de Obras, Senhor 

Elói, para arrumar o desvio, pois a ponte ainda está faltando a madeira. 

Seguidamente, usou da palavra o Vereador Demilson Nunes Siqueira, o qual 

cumprimentou a todos e iniciou falando sobre a reunião com a Secretária de 

Educação, a empresa de transporte escolar e o Promotor de Justiça, pontuando 

que sua preocupação maior é sobre as licitações, pois, segundo o doutor Daniel, 

há muitas denúncias e muitas coisas superfaturadas. Afirmou que se preocupa 

com o município e que irá fiscalizar ainda mais a Administração Municipal, e o 

que estiver errado tem que ser cancelado, que não se pode usar o dinheiro público, 

resultando em atrasos de salários. Para concluir, Demilson falou sobre o Quarto 

Campeonato de Mountain Bike que ocorreu no município, o qual esteve 

prestigiando, afirmou que foi um sucesso, aonde contaram com a participação de 

pessoas de todo o Estado. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador José Elói 

Crestani, o qual cumprimentou aos presentes e de princípio falou sobre a situação 

atual da saúde do município, disse que começou fazendo um trabalho de visitas 

aos postos de saúde, começando pela comunidade Ourolanda, Pista da Cabeça e 

comunidade São Mateus. Elói disse que constatou com as visitas uma situação 

desumana, que no posto de saúde da Ourolanda, tem uma servidora que traz a 

bomba do poço da sua casa, para assim poder ter água no posto de saúde, além 
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disto, não tem geladeira e nem armário para colocar os medicamentos. 

Continuando, Elói disse que faz parte da equipe do Dr. Asiel, mas que não aceita 

isso. Falou também sobre o posto da Pista da Cabeça, que se encontra fechado e a 

ambulância do local que está sem motorista. Chamou a atenção também para o 

Posto de Saúde da comunidade São Mateus, dizendo que a situação não é 

diferente, as condições são precárias, muita poeira, vidros quebrados, não se tem 

armário e nem geladeira e os remédios estão acomodados em cima de uma mesa, 

que como representante do povo nada mais justo do que fazer estas cobranças. 

Neste intermédio, usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra 

o Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), dizendo que o secretariado do Dr. 

Asiel tem entender que a cobrança que o vereador faz não é perseguição, que o 

vereador Elói esteve nos postos viu a situação, mas as vezes o vereador cobra e 

torna um clima ruim por achar que é perseguição. Falou que o secretário tem que 

atender, que o vereador traz reivindicações de melhorias para o povo. Afirmou 

que os problemas dos postos de saúde da Pista do Cabeça têm que ser resolvidos. 

Nesta oportunidade, informou que todos os ônibus do transporte escolar hoje 

estão funcionando e que esperam que a Secretária de Educação faça a parte dela, 

fazendo a programação de pagamento para não parar mais o transporte escolar. 

Retomando a palavra, o Vereador José Elói Crestani disse que, disse que irá 

fazer visitas em todos os postos de saúde, tanto na zona urbana quanto na rural, 

fazendo um “raio X” para saber o que os postos de saúde estão precisando. 

Continuando, externou gratidão ao empresário Ney Baganha, pois há trinta pediu 

ao mesmo o material para a construir a faixa elevada em frente a Caixa 

Econômica, o qual se prontificou e a faixa está pronta. Elói falou ainda, que o 

secretário de saúde não conhece os postos de saúde da Pista do Cabeça, mas 

espera que brevemente ele vá lá e veja a necessidade dos postos. Neste 

intermédio, usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o 

Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), qual em breves palavras se 

colocou à disposição para resolver a problemática do município em prol da 

sociedade. Retomando e concluindo sua fala, o Vereador José Elói Crestani 
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disse que seu objetivo não é ser oposição, mas ajudar a administrar Alta Floresta. 

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

cumprimentando a todos, começou o seu discurso solicitando do presidente 

vereador Emerson Machado, que fossem convocado todos os secretários da 

Administração Municipal, para reuniões administrativas, e que ao invés de uma 

reunião por semana, que fossem duas, sendo uma na segunda-feira e outra na 

quarta-feira. Agradeceu o presidente pela organização da primeira reunião com a 

Secretária de Educação, informando que quem convidou a empresa de transporte 

escolar para a reunião foi o vereador Mendonça. Luiz Carlos disse que as reuniões 

com os secretários aproximarão o Legislativo do Executivo, trazendo resultados 

positivos para a sociedade. Neste intermédio, usando da prerrogativa regimental 

de aparte, fez uso da palavra o Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), 

explicando que, em resposta ao vereador Mequiel, estará conversando com o 

Prefeito para que o mesmo possa estar vindo até a Câmara e, consequentemente, 

cumprindo com a Lei. Retomando sua fala, o Vereador Luiz Carlos de Queiróz 

parabenizou o vereador Mendonça, Líder do Prefeito, pelas articulações para que 

o Executivo venha até a câmara e, na oportunidade, pediu ao mesmo para que 

verifique a questão das certidões. Continuando, Luiz Carlos novamente pediu que 

reuniões com os secretários sejam duas vezes com semana, disse que na segunda 

será com o Secretário de Saúde, logo, pediu para que a próxima seja com a equipe 

financeira da prefeitura. Para finalizar, pediu também que seja marcada uma 

reunião com a empresa responsável pela limpeza pública do município. A seguir 

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

cumprimentou aos presentes e de princípio disse que tem acompanhado as 

reuniões do Ministério Público desde o começo do ano, agradeceu o Promotor de 

Justiça, Dr. Daniel, por estar ajudando Alta Floresta, que há muitas pendências, e 

ele está disposto a pôr a câmara para funcionar. Continuando, Dida Pires pediu 

que o prefeito acompanhe de perto seus secretariados, que não tinha importância 

de serem empreiteiras próximas, mas que se tivessem um preço justo. Disse que 

as contratações estão sendo superfaturadas, e se não for solucionado, o promotor 
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certamente irá acionar o GAECO, que é um órgão de combate ao crime 

organizado do Estado do Mato Grosso, "aí irá gente preso". Reafirmou que o 

Promotor certamente está querendo ajudar o município, e os vereadores tem a 

obrigação de acompanhar estas situações de perto. Em seguida parabenizou o 

vereador Luiz Carlos por ter solicitado as reuniões com os secretários, 

possibilitando, com isto, que os vereadores fiquem consciente da atual realidade 

de cada secretaria. Seguidamente, Dida Pires falou sobre o expediente lido na 

presente sessão, de que trata do cancelamento de todas as licitações.  Frisou 

também, que nas reuniões quadrimestrais da Prefeitura, as prestações de contas 

são maquiadas, porque a dívida do Município está chegando à vinte milhões. 

Disse que as coisas precisam se adequar e que os vereadores querem ajudar o 

executivo, mas ele tem que tomar um posicionamento. Para concluir, Dida Pires 

falou ao Vereador Mendonça que quem passou as informações ao mesmo mentiu, 

que não tem nada na Rua Piauí, foi utilizado o material e está tudo paralisado. A 

seguir, transferindo a condução dos trabalhos ao Vice-Presidente, fez uso da 

tribuna o Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, o qual de 

princípio cumprimentou aos presentes e iniciou parabenizando o vereador Luiz 

Carlos pela iniciativa de solicitar as reuniões com todos os secretariados, 

igualmente parabenizou o vereador Mendonça pelos trabalhos de liderança que 

vem desenvolvendo. Continuando, Emerson disse que ainda tinha um pouco de 

emenda do Deputado Estadual Romoaldo Junior, e que mandou o ofício ao 

mesmo solicitando a destinação de duzentos mil para o bairro Jardim Renascer, 

além disto, mais quarenta para a construção de um barracão também no referido 

bairro. Disse que espera que o deputado cumpra com sua palavra e libere as 

emendas, para que os bairros sejam beneficiados, porém, se o governador não 

liberar, certamente haverá recursos para as obras de pavimentação. Em seguida, 

Emerson Machado tratou sobre a atual situação atual do município, afirmando 

que defende o Dr. Asiel de todas as maneiras, mas que toda paciência tem limite. 

Pontuou também que, de maneira nenhuma será oposição, que tem conversado e 

buscado com o Executivo e sua equipe, informações do porquê de tantas coisas 
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erradas que estão acontecendo. Falou que o prefeito teve o privilégio de ser 

reeleito, que vem inaugurando várias obras, o que em outras administrações não 

eram feitas, e que isto, era motivo para elogios, mas também motivos de 

cobranças, pois acredita que sua administração pode ser melhor.  Pediu que o 

executivo levante da cadeira, sacuda a poeira para assim fazer um trabalho 

diferente do que vem acontecendo atualmente, afirmou que vai fazer cobranças 

para ajudar a administração do Dr. Asiel, ressaltando que a administração tem que 

ter metas e planejamentos, que a sociedade quer ouvir o Líder do município 

dando explicações da situação, entre outras esclarecendo o porquê de as licitações 

estarem altas. Continuando, o Vereador disse que irá cobrar para que dentro de 

uns seis meses a sociedade veja o resultado, que se deve de parar de alisar 

secretários e colocar culpa no legislativo do que está acontecendo. Falou que se 

deve melhorar os trabalhos, e que irá começar pela câmara, entre outros 

melhorando o atendimento ao público. Pontuou que o Dr. Asiel tem um coração 

bom, mas não se administra com o coração, que o mesmo tem que ser melhor 

administrador e menos político, que os secretários serão chamados na Câmara e 

serão sabatinados, porque está cansado de levar a culpa, que irá exigir do Prefeito 

melhorias na saúde e não vai quer mais boatos e sim uma administração limpa e 

transparente. Encerrou sua fala dizendo que se comece a trabalhar com dignidade, 

dando a sociedade o que ela realmente merece. Retomando à condução dos 

trabalhos, o Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, solicitou do 

Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo regimental, havendo a 

concordância de todos. Passando à Ordem do Dia, foi colocado em deliberação 

o PPrroojjeettoo  ddee  RReessoolluuççããoo  nnºº  000088//22001177,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddooss  vveerreeaaddoorreess  ssuubbssccrriittooss  ((nnaa  

pprrooppoossiittuurraa)),,  qquuee  ““aalltteerraa  oo  aarrttiiggoo  1111  ssuupprriimmiinnddoo  oo  rreessppeeccttiivvoo  ppaarráággrraaffoo  úúnniiccoo,,  

bbeemm  ccoommoo  oo  aarrttiiggoo  1155  ee  rreessppeeccttiivvoo  §§  22ºº,,  ddaa  RReessoolluuççããoo  nnºº  007788//9955  qquuee  ddiissppõõee  ssoobbrree  

oo  RReeggiimmeennttoo  IInntteerrnnoo  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ddee  AAllttaa  FFlloorreessttaa//MMTT””, o qual foi 

discutido pelos Vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, dizendo ao presidente 

que seu voto é contrário, mas não pela administração atual, mas sim pelo 

princípio da democracia, salienta que acha interessante que a administração seja 
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renovada de dois em dois anos automaticamente, independentemente de como foi 

a administração anterior. Emerson Sais Machado, o qual, brevemente explicou 

sobre o projeto. Falou que atualmente a presidência da Casa não pode vir a 

reeleição da Mesa Diretora, o que antes não era assim, dizendo que atualmente 

estão ferindo a Constituição com o atual disposto, pois o cidadão tem o direito de 

votar e ser votado, além disto, falou que se esta regra fosse aplicada ao mandato 

do vereador, os mesmos não poderiam vir à reeleição. Entre outras considerações, 

enfatizou que o presidente reeleito certamente terá mais experiências do que no 

primeiro mandato, mas respeita o voto de cada companheiro. Mequiel Zacarias 

Ferreira, o qual, rediscutindo a matéria, disse que esclareceu porque não tem 

nada contra o atual presidente, e que seu pronunciamento não é só para a Mesa 

Diretora. Salientou que, pensa que num processo de maneira geral, a reeleição 

nem sempre é produtiva e que a evolução na perspectiva política é importante e 

precisa ser renovada sempre. Elisa Gomes Machado, a qual anunciou seu voto 

contrário, mas que respeita o projeto. Disse que a regra foi mudada na 

administração do Dr. Charles, e a mudança soa como a conveniência, porque 

naquele momento era conveniente a mudança, e verificando a situação reafirma 

que seu voto é contrário, que as leis não podem ser mudadas por conveniências. 

Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual classificou como legal e 

importante a mudança, falando que quando o vereador coloca seu nome para 

eleição somente tem dois anos, fazendo referência ao mandato do vereador Dida 

Pires, que deu uma ajustada na Casa, colocando se, caso ele tivesse tido mais dois 

anos, certamente haveria uma melhora maior. Falou também, que o projeto não 

visa nenhum vereador, ficando a critério do vereador colocar seu nome a 

disposição para a eleição, não visando candidato A ou B. Concluiu confirmando 

seu voto a favor, pois dois anos realmente é pouco. Charles Miranda Medeiros, 

qual declarou que quando a regra foi alterada ele era presidente da Casa, e a 

proposta foi feita pelo vereador Militão e que, conversando com os demais 

vereadores, chegaram a conclusão que seria interessante não haver a reeleição, e 

como então presidente esteve com a maioria. Falou que não via problema na 
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reeleição de presidente da Casa, porque para ser presidente tem que ter a 

credibilidade e maioria dos votos, para ser reeleito tem que ter feito um bom 

trabalho, afirmando que não vê problema nenhum, que é favorável ao projeto. 

Emerson Sais Machado, o qual, rediscutindo a matéria, disse à Vereadora Elisa 

Gomes que acha engraçado, porque a mesma no ano anterior assinou a mesma 

proposta, e que não entendia o porquê, estranhamente, esta mudança de opinião, 

mas que respeita o voto da vereadora. Disse que o projeto não quer dizer que ele 

será o novo presidente, mas que se puder disputar, estará disputando. Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida), o qual disse que disse que respeita o voto de cada 

um, e que o seu voto é favorável. Salientou que se o presidente for bem no 

mandato, e ter os votos, é justo a reeleição. Falou que não é candidato, mas vai 

analisar as suas parcerias e encerrou dizendo que a aprovação do projeto, não 

significa que o vereador Emerson será o novo presidente. Elisa Gomes 

Machado, a qual rediscutindo a matéria, disse ao Presidente que as pessoas 

podem mudar de ideia, pontuando que o vereador Emerson sempre brigou pelo 

seu posicionamento sobre a administração, e que ficava feliz em vê-lo hoje em 

seu pronunciamento, dizer que estará empenhado a fazer o que é certo. Explicou 

que hoje não concorda com a mudança porque tem outros colegas que podem ser 

presidente, mas respeita o voto de cada um. Luiz Carlos de Queiroz, qual disse 

que seu voto é favorável, que já teve o privilégio de ser presidente da Câmara por 

duas vezes, e que esse projeto não tira o direito de ninguém de disputar a 

presidência no próximo biênio, ao contrário, vem somar forças e democracia, 

dando oportunidade ao presidente que fez um bom trabalho ser eleito novamente. 

E, concluindo as discussões, Marcos Roberto Menin, o qual disse que é 

favorável ao projeto, respeita o voto de cada um, mas que irá ter eleição somente 

no próximo ano, e até lá “muita água irá passar por debaixo da ponte”, até lá pode 

aparecer mais nomes. Após discussões, o PPrroojjeettoo  ddee  RReessoolluuççããoo  nnºº  000088//22001177 foi 

colocado em votação, o qual, atingido o quórum legal de 2/3 (dois terços) 

exigidos foi aapprroovvaaddoo, ressalvado o voto contrário do Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira e da Vereadora Elisa Gomes Machado.  Ato contínuo, foi colocado em 
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deliberação o OOffíícciioo  nnºº  113399//22001177,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddoo  CCoonnsseellhhoo  MMuunniicciippaall  ddooss  DDiirreeiittooss  

ddaa  MMuullhheerr  //  SSeeccrreettaarriiaa  EExxeeccuuttiivvaa,,  qquuee  ““rreeqquueerr,,  oobbsseerrvvaannddoo  ooss  rreeqquuiissiittooss  ee  

ccoonnddiiççõõeess  eessttaabbeelleecciiddaass  nnaass  ddiissppoossiiççõõeess  ddoo  RReeggiimmeennttoo  IInntteerrnnoo,,  aa  ddiissppoonniibbiilliiddaaddee  

ddee  uussoo  ddaa    ttrriibbuunnaa  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ppeellaa  PPrreessiiddeennttee  ddoo  CCoonnsseellhhoo  MMuunniicciippaall  

ddooss  DDiirreeiittooss  ddaa  MMuullhheerr,,  SSrraa..  IIzzaabbeell  RRoocchhaa  MMaaggaallhhããeess,,  nnaa  ooccaassiiããoo  ddaa  SSeessssããoo  

OOrrddiinnáárriiaa  ddoo  ddiiaa  2299  ddee  aaggoossttoo  ddoo  ccoorrrreennttee,,  ccoomm  aa  ffiinnaalliiddaaddee  ddee  cceelleebbrraaççããoo  ddooss  1111  

AAnnooss  ddaa  LLeeii  MMaarriiaa  ddaa  PPeennhhaa  nnoo  ""AAggoossttoo  LLiillááss""  ee  MMooççããoo  ddee  RReeppúúddiioo  aaoo  ccaassoo  ddee  

ffeemmiinniiccííddiioo  ooccoorrrriiddoo  nnoo  mmuunniiccííppiioo  nnoo  mmêêss  ddee  mmaaiioo  ddoo  ccoorrrreennttee””, o qual não 

havido discussões, foi  discutido foi colocado em votação, o qual, atingido o 

quórum legal maioria simples exigida foi aapprroovvaaddoo. Neste momento, a Vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto, Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, solicitou que fosse colocado sob deliberação do Plenário, o pedido 

de dispensa de Redação Final do PPrroojjeettoo  ddee  RReessoolluuççããoo  nnºº  000088//22001177, o que foi 

aaccaattaaddoo por todos. Para concluir, o Senhor agradeceu os vereadores que votaram 

favoráveis ao projeto, salientando que o projeto dará uma democracia, de votar e 

ser votado, e que os votos favoráveis não decidiram voto para ninguém, porque do 

jeito que estava feria a constituição. Após, o Senhor Presidente comunicou os 

Senhores Vereadores que a Ata desta Sessão seria 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 um minutos.   


