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

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia vinte e nove de 

agosto de dois mil e dezessete, com início às nove horas e vinte e cinco minutos, 

sob a Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais 

Machado, bem como, a presença dos Senhores Vereadores: Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida), 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) e Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires). De 

princípio o Senhor Presidente cumprimentou todos e solicitou do Senhor 

Secretário a leitura da lista de presença, o qual assim o fez. Constatada a 

ausência, justificada, do vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), 

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 nº 064/2017 do vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), apresentando razões quanto sua ausência na presente sessão; Ofício 

nº 062/2017 da Coordenadora da Atenção Básica/Secretaria Municipal de 

Saúde, informando sobre a contemplação do município para fazer parte do 

Projeto de Apoio ao SUS – Protocolos de Atenção Básica no SUS e como até 

então fora desenvolvido, além disto, convidando para participar do 

encerramento do curso (dos profissionais da Atenção Básica e gestores dos 

departamentos de saúde), que acontecerá no dia 30 de agosto às 7h30min no 

SISPUMAF; e Ofício Circular nº 253/2017 do Secretário Executivo e Diretor de 

Planejamento da Prefeitura Municipal, versando sobre convite à Audiência 

Pública de apresentação da LDO para o exercício de 2018. Após, o Senhor 

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

158/2017, dos vereadores Mequiel Zacarias Ferreira e Oslen Dias dos Santos 

(Tuti); e indicações n.ºs 159 e 160/2017, da Vereadora Elisa Gomes Machado. 
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Concluída a leitura, o Senhor Presidente informou que as matérias ora 

apresentadas seriam encaminhadas conforme disposição regimental. A seguir, 

conforme requerimento anteriormente aprovado, o Senhor Presidente colocou a 

tribuna, por até quinze minutos, à disposição da Presidente do Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher, Sra. Izabel Magalhães Rocha, com a 

finalidade de celebração dos onze anos da Lei Maria da Penha no "Agosto Lilás" 

e Moção de Repúdio ao caso de feminicídio ocorrido no município, a qual 

cumprimentando a todos, de princípio pediu desculpas enquanto conselho por 

não terem se manifestado antes sobre o feminicídio acontecido no município, 

justificando que o conselho ainda está se reestruturando, frisando que nas 

últimas reuniões não conseguiram dar andamento na nota de repúdio já que 

necessitava da aprovação de todos os componentes. Em seguida explanou o 

assunto sobre os 11 (onze) anos da Lei Maria da Penha, falando que a Lei trouxe 

muitos avanços, que muitos casos foram elucidados, contudo, acentuou que 

infelizmente ainda há muitas mulheres que sofrem violência e que o "agosto 

lilás" foi criado para se fazer um movimento contra estas violências da mulher. 

Salientou também, que a Lei demanda tempo para se reestruturar e no mês de 

novembro haverá o protocolo de 16 (dezesseis) dias de ativismo e o Conselho 

irá fazer um projeto de conscientização, fazendo assim um movimento contra a 

violência da mulher, trabalhando, com as crianças e adolescentes, a igualdade 

nas escolas e o respeito com os outros, criando multiplicadores dentro das 

escolas. Citou a conferência em Brasília, onde puderam perceber que cada 

estado tem o seu problema, mas a violência à mulher é igual, sendo o diferencial 

às mulheres que vão à luta. Finalizando deixou a nota de repúdio, enquanto 

conselho, sobre a morte da jovem mulher Aline Mazurek, que aconteceu no 

município no mês de julho, qual estava gestante de cinco meses e foi assassinada 

pelo seu companheiro. Deixou o repúdio a todas as "Alines" e "Marias" que 

sofrem violência no município de Alta Floresta. Finalizou pedindo para que 

todos tenham dignidade de não se calar quando virem alguma violência 

acontecendo. A seguir, o Senhor Presidente, Vereador Emerson Machado, 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 3 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/ 

 

externou agradecimentos em nome de todos os vereadores a Sra. Izabel, 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, pelo seu 

pronunciamento, afirmando ser um assunto relevante para o município. 

Passando ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos Senhores 

Vereadores que o tempo destinado a cada um seria de sete minutos, conforme 

sorteio bimestral e inscrição. A primeira a usar da Tribuna foi a Vereadora 

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

parabenizou a senhora Izabel pelos trabalhos que desenvolve junto ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher, bem como os estudantes do IFMT que 

participaram dos jogos na cidade de Sorriso. A seguir, falou de sua preocupação 

em relação à problemática das pontes em vários setores, citando que logo as 

chuvas irão começar, dificultando mais ainda, salientou que depois da reunião 

com o Secretário de Obras ficou muito mais preocupada, por saber que mais de 

sessenta por cento dos maquinários da prefeitura estão com problemas e que não 

há recursos para a manutenção. Cida trouxe a pauta Continuando, a vereadora 

falou também sobre os problemas apresentados no Lar dos Idosos, qual se 

encontra sem médico, sem motorista e sem coleta de lixo, outrossim, que, 

segundo informações, há bairros na cidade, que estão  mais de duas semanas 

sem coleta de lixo, além disto, que sua preocupação se estende até o lixão, onde 

já estão colocando o lixo para fora, a beira da rodovia. Explanou que esteve em 

Cuiabá, em uma reunião partidária e também protocolou alguns ofícios com os 

deputados e com o governador, reivindicando melhorias ao município. Destacou 

também sobre a visita feita à Casa de Apoio que Alta Floresta mantém na 

capital, parabenizando assim o prefeito pela ajuda que proporciona às pessoas 

que precisam, salientando ainda a ajuda que o vereador Elói fez no seu mandato 

de presidente da Câmara, o qual fez uma devolução de recurso que possibilitou a 

compra de um ônibus para a Secretaria de Esporte, além disto, um carro que 

deverá ser comprado para a Casa de Apoio, dizendo que é preciso cobrar pela 

aquisição o quanto antes pelo fato de tantas pessoas naquela localidade 

necessitarem desse veículo. Em seguida, Cida Sicuto parabenizou a Secretaria 
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de Educação pela realização da Semana Literária, e ainda a Secretaria de 

Esportes pela abertura dos Jogos Estudantis, expondo que o Prefeito não mediu 

esforços para que os jogos acontecessem. Para concluir, a vereadora disse que 

esteve no último domingo, acompanhando o Leilão do Hospital do Câncer de 

Cuiabá, evento este que atingiu uma arrecadação de trezentos e oitenta e oito mil 

reais a serem destinados àquela localidade. Na sequência usou da Tribuna o 

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

princípio falou da iniciativa da escola municipal "Nilo Procópio Peçanha" em 

trazer os alunos até a câmara, dizendo que é a política que rege a vida, e que 

todo ser social é um ser político, sendo assim a política foi criada para trazer 

igualdade social em todos os sentidos. Continuando, afirmou que cada vereador 

tem um pensamento diferente, mas vive em um universo comum, a integração 

entre as sociedades para um bem estar social. Charles falou também sobre o 

Conselho da Mulher, ressaltando que a violência contra a mulher começa dentro 

de casa na infância quando o próprio pai discrimina a filha, exemplificando que 

um irmão por ser homem pode determinadas coisas e a filha por ser mulher não 

pode. Disse também que, atualmente, a mulher não sofre somente violência 

física, mas também mental, social e espiritual, acentuando que há empresas que 

selecionam onde irá trabalhar o homem e onde irá trabalhar a mulher, como se 

fossem seres diferentes com capacidades diferentes, além disto, outras empresas 

que não estão mais empregando mulheres, e há outras ainda onde as mulheres 

sofrem assédio sexual o tempo todo. Finalizando, Charles ressaltou que esteve 

presente na Conferência de Saúde e Vigilância, aonde o principal tema era o 

novo protocolo de doenças cardiovasculares, qual Alta Floresta foi contemplada, 

o que possibilitará um atendimento diferenciado às pessoas portadoras de 

doenças cardíacas no município, além disto, principalmente a integração entre as 

vigilâncias, a sanitária e a epidemiológica, dizendo são duas vigilâncias 

diferentes, mas que precisam estar integradas para assim haver uma saúde 

melhor no município. Após fez uso da Tribuna o Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira, o qual, cumprimentando todos, iniciou destacando a presença dos 
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estudantes, dizendo que a presença dos mesmos lhe deixava motivado e se sente 

sólido na decisão de ser vereador, no aspecto de que a política é uma construção 

e precisa da participação de todos, para assim fazê-la com qualidade para todos. 

Continuando, agradeceu as palavras da presidente do Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher, Senhora Izabel Magalhães, salientando que em seu primeiro 

pronunciamento, após o recesso, citou o feminicídio ocorrido no município e 

que se sente feliz pelo conselho estar atuante.  Em seguida, Mequiel falou que 

participou da conferência, qual discutiram sobre a dificuldade em agregar a 

população nas discussões públicas, como nas audiências, conselhos e 

conferências, explanando que de certa forma faz parte do processo político o 

afastamento da população, segundo o vereador, por responsabilidade dos entes 

públicos. Continuando, fez referência a audiência sobre a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO), dizendo não saber como foi o processo de divulgação, 

disse que os vereadores têm a responsabilidade de participar, bem como os 

cidadãos, que têm o dever de acompanhar e estar a par do que está acontecendo 

no município. Em seguida, expôs os trabalhos que está acompanhando, entre 

outros a verificação das pontes nos setores rurais, salientando que sabe a 

situação do município, qual sessenta por cento dos maquinários estão 

danificados, mas que o vereador não deve deixar de fazer o processo de 

fiscalização e cobranças. Frisou que há várias pontes danificadas, que em 

poucos dias começa o período de chuva e plantio e os produtores estão 

preocupados em como irão tirar a produção, portanto, a problemática precisa ser 

resolvida. Continuando seu discurso, vereador Mequiel mencionou a reunião 

ocorrida com a equipe financeira da Prefeitura Municipal, na qual se discutiu 

sobre a questão do orçamento e as dificuldades existentes, informando a todos 

que alguns pontos foram elencados para possibilitar o município a se recuperar, 

sendo eles a revisão do PCCS, o acompanhamento e a não perda dos repasses e 

convênios, campanhas de arrecadações municipais, fazer a revisão do Código 

Tributário, os encostamentos que são pagos pela prefeitura e precisam ser pagos 

pelo IPREAF, a revisão dos recursos federais que são relativos ao índice 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

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/ 

 

populacional do IBGE e a questão da melhoria das secretarias. Finalizou 

dizendo que só fez estas pontuações para todos saberem a que passos as coisas 

estão. Ato contínuo, usou da Tribuna o Vereador Marcos Roberto Menin, o 

qual cumprimentou aos presentes e iniciou sua fala parabenizando o Prefeito 

pelos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso, qual está tendo a 

participação de trinta e seis município. Disse que esteve presente na abertura 

com mais alguns vereadores, e que a festa foi muito bonita. A seguir, Menin 

parabenizou também o vereador Luiz Carlos, pela reunião com a administração 

da prefeitura, na qual os mesmos colocaram o ponto de vista deles e se 

comprometeram a realizar algumas mudanças. Continuando, o vereador falou 

sobre a situação do lixo e do Aterro Sanitário, disse que já esteve três vezes na 

secretaria para averiguar sobre a resposta ao pessoal da DETEC, o infelizmente 

ainda não aconteceu. Disse que na administração não estão delegando funções, 

logo, deixou um pedido ao presidente Emerson Machado para que cobre o 

executivo sobre a problemática atual do lixo, antes que o lixo vá parar na beira 

do asfalto na MT-208. Prosseguindo, Menin parabenizou os alunos do IFMT 

pela conquista nos jogos na cidade de Sorriso, agradecendo também o alunos da 

escola Nilo Procópio pela participação na presente sessão ordinária. Para 

finalizar, Menin tratou sobre uma noticia que "correu" na cidade sobre um 

vereador que coagiu um guarda de trânsito, esclarecendo que se encontrava na 

cidade de Sinop e a pessoa apenas o ligou, com isto, ligou para o agente de 

trânsito para averiguar a situação e que, na ocasião, deixou bem claro ao agente 

que se a pessoa estivesse errada ela teria que pagar pelo erro, afirmando que não 

houve pressão, que não coagiu ninguém. Neste intermédio, o Senhor Presidente 

informou ao vereador Marcos Menin que, sobre a questão do lixão, que está 

entrando em contato com a Sra. Elza, que é secretária municipal responsável, 

para assim marcar uma reunião com todos os vereadores. Prosseguindo, fez uso 

da tribuna o Vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), o qual 

cumprimentou aos presentes e iniciou seu discurso parabenizando os soldados 

pelo seu dia, dizendo que esteve presente em uma festa comemorativa à data, 
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parabenizou o tenente Paulo e o subtenente Pedroso pelo brilhante trabalho 

realizado junto Tira de Guerra local. Cidão parabenizou também os 

organizadores da Festa do Trabalhador na comunidade Rio Verde, além disto, o 

Secretário de Obras, Sr. Elói, por ter arrumado a ponte, onde há alguns dias 

havia caído um caminhão, e feito um desvio, dando condições de se realizar a 

referida festa. Continuando, o Vereador também parabenizou a direção da escola 

"Nilo Procópio Peçanha" por ter trazido os alunos até a câmara para assistir a 

presente sessão. Parabenizou ainda o prefeito Asiel e o Secretário de Obras pela 

obra da ponte do bairro boa nova, informando que as aduelas já se encontram no 

local e em breve a ponte estará pronta. Para finalizar, Cidão disse que está no 

aguardo da liberação do projeto que possibilitará levar asfalto a todos os bairros, 

incluindo o bairro Boa Nova que também será beneficiado. Obedecida a 

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

cumprimentou aos presentes e de princípio iniciou enaltecendo a presença dos 

alunos e professores da escola "Nilo Procópio Peçanha", bem como do Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher, através de sua Presidente, Sra. Izabel. 

Parabenizou também os alunos do IFMT pela participação nos jogos em Sorriso 

pelas conquistas e por representar tão bem o município. Continuando, externou 

agradecimentos ao Secretário de Esporte e Cultura, Sr. Zamir Mendes, pela 

conquista em sediar os jogos estudantis em Alta Floresta. Prosseguindo, falou 

que se sente muito honrada, mencionando que o projeto do Conselho da Mulher 

é de sua autoria, e junto com este Conselho trava lutas e conquistas para as 

mulheres, além disto, disse também que as lutas precisam continuar, para assim 

conquistarem ao município a delegacia especializada da mulher e a casa de 

apoio as mulheres vítimas de violência. Prosseguindo, citou que, falando de 

direitos, está faltando transportes para levar as idosas para fazer fisioterapia, 

com isto, tirando o direito das mesmas. Continuando sua fala, Elisa Gomes disse 

que foi informada na reunião com a equipe financeira da prefeitura, que há vinte 

viagens à serem pagas relativas aos pacientes que são levados para Cuiabá, 

enfatizando que cada viagem custa quarenta mil reais, daí que os valores gastos 
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no ano daria, com um bom planejamento, para comprar um ônibus. 

Prosseguindo, a vereadora citou que sessenta por dento da frota da Secretaria de 

Obras está estragada, salientando que o secretário de planejamento da prefeitura 

disse que não tem como fazer planejamento na prefeitura, se não a mesma não 

anda. Pontuou que a Prefeitura tem que ter planejamento, para não continuar 

com dificuldades, podendo se comprar caminhões de lixo, ônibus, enfim. 

Finalizou dizendo que agradece tudo de bom que estão fazendo, mas que 

fiscaliza, porque, segundo informações, os débitos com fornecedores hoje na 

Prefeitura chega a quinze milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos 

e sete reais e setenta centavos, interrogando como irão fazer, portanto, precisam 

estar atentos e ajudar. Após, fez uso da Tribuna o Vereador Oslen Dias dos 

Santos (Tuti), o qual cumprimentou a todos e de princípio destacou as 

instituições de ensino presentes. Falou do acompanhamento de entrega de tintas 

para onze escolas estaduais, além de resmas de papel sulfite, juntamente com o 

Assessor Pedagógico, Sr. Edson. Fez menção aos trabalhos de reforma e pintura 

nas escolas Ouro Verde, Jaime Veríssimo de Campos (JVC) e Mundo Novo. 

Agradeceu os companheiros de Partido, Vereador Demilson e Vereadora Cida, 

por tê-lo ajudado a cobrar estas melhorias para escolas, incluindo o Assessor 

Pedagógico, Sr. Edson, qual também esteve juntamente com ele na capital 

reivindicando junto ao Secretário de Estado, Marcos Marrafon, estas melhorias. 

Continuando, Tuti disse que as escolas Furlani da Riva e 19 de Maio ficaram de 

fora neste primeiro momento, mas que está trabalhando para que as mesmas 

também recebam este benefício. Após, o vereador informou que fez um "tur", 

juntamente com o Vereador Mequiel, fazendo um levantamento de algumas 

situações, o que o deixou preocupado com a gravidade dos problemas 

constatados, incluindo a falta de mão de obra na Secretaria de Obras. Ressaltou 

que não está vendo o jurídico da prefeitura "se mexer", há a necessidade de se 

buscar soluções urgentemente. Para finalizar, Tuti parabenizou o Prefeito pelos 

jogos escolares, além disto, os alunos do IFMT pela participação e conquistas 

nos jogos da cidade de Sorriso. Seguidamente, usou da palavra o Vereador 
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Demilson Nunes Siqueira, o qual cumprimentou a todos e iniciou informando 

que esteve em Cuiabá protocolando projetos e pedidos para que obras 

aconteçam em nosso município, citando que também esteve na reunião do 

PSDB, a qual contaram com a presença do presidente Nilson Leitão e do 

Governador, oportunidade em que cobrou melhorias para Alta Floresta. 

Continuando, o Vereador falou também de sua participação na abertura dos 

jogos estudantis, onde trinta e seis cidades estão participando. Citou o término 

do Campeonato Regional, qual o time de Carlinda sagrou-se campeão. Demilson 

parabenizou os alunos do IFMT por ter representado Alta Floresta nos jogos na 

cidade de Sorriso e, para finalizar, falou de sua participação na Quarta Festa do 

Agricultor na comunidade Rio Verde. Na sequência, fez uso da palavra o 

Vereador José Elói Crestani, o qual cumprimentou aos presentes e de princípio 

parabenizou os alunos da escola Nilo Procópio Peçanha pela presença. 

Parabenizou também o prefeito, Sr. Asiel Bezerra, bem como o secretário de 

esportes, Sr. Zamir Mendes, pelos jogos estudantis, que apesar da crise tiveram 

coragem de sediar o evento. Continuando, Elói Crestani ressaltou o grande 

trabalho desenvolvido pelo Conselho de Defesa da Mulher, enaltecendo sua 

Presidente, Sra. Izabel, e dizendo que só Deus poderá pagar pelos seus trabalhos, 

deixando-a os cumprimentos em nome dos treze vereadores. Em seguida, o 

vereador falou sobre a reunião com o secretário de obras, Sr. Elói Crestani, 

dizendo que o deixou preocupado sobre a situação atual da secretaria e que 

precisam achar uma alternativa para resolver a problemática de mão de obra, 

possibilitando assim que os trabalhos continuem, antes que comecem a chover. 

Para finalizar, Elói disse que ao final do seu mandato como presidente da 

Câmara, conseguiu economizar e devolver aos cofres do município duzentos e 

dois mil e setecentos e setenta e quatro reais e que, na ocasião, fez um pedido ao 

prefeito para que comprasse um ônibus, além de um carro para a Casa de Apoio, 

salientando que o ônibus já foi comprado, agora aguarda que prefeito adquira o 

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

qual, cumprimentando a todos, começou o seu discurso parabenizando a 
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brilhante atuação de todos os conselhos do município e se colocando a 

disposição. Continuando sua fala, o vereador informou a todos os vereadores 

que, como presidente da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 

Execução Orçamentária, o PPA (Plano Plurianual) encontra-se na comissão 

aguardando proposta de emenda até o próximo dia nove outubro. Em seguida, 

Luiz Carlos parabenizou e agradeceu o presidente, vereador Emerson Machado, 

pelas convocações de todos os secretários da administração municipal, 

pontuando que isto vem trazendo ótimos resultados para a câmara, a população e 

a administração do prefeito Asiel. Além disto, sugeriu que a próxima a ser 

convocada seja a Secretária de Desenvolvimento, Sra. Elza, possibilitando 

discutirem melhor a questão da problemática do lixo no município e, na 

sequência, os outros secretários que ainda faltam, inclusive, sugeriu que o 

Diretor e Trânsito, Sr. Messias, seja convidado mais uma vez. Continuando, o 

vereador parabenizou os deputados estaduais Romoaldo Júnior e Nininho, além 

do prefeito municipal, pela conquista de dois milhões de lama asfáltica para o 

município. Além disto, Luiz Carlos falou de sua preocupação com a situação da 

Secretaria de Obras, ressaltando que a frota da mesma está totalmente estragada, 

precisando em torno de trezentos e cinqüenta e quatrocentos mil reais para a 

recuperação dos maquinários, além disto, fez referência também a falta de mão 

de obra naquela pasta, que vem trabalhando somente com 20% de sua 

capacidade. Par concluir, o vereador salientou que a decisões da administração 

precisam ser mais rápidas, inclusive colocar a Secretaria de Obras como 

prioridade, resolvendo assim toda sua problemática e colocando-a para "andar". 

E, fechando a lista de inscritos, fez uso da palavra o Vereador Silvino Carlos 

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

pediu o apoio do vereador Tuti, quanto ao convênio de sete milhões. Disse que a 

Dra. Nelma, Secretária de Assuntos Estratégicos, informou que o convênio já foi 

assinado, portanto, se isto realmente aconteceu deve se cobrar a liberação do 

mesmo, porém, caso não tenha sido assinado, deve se convocar uma reunião 

com o governo juntamente com os vereadores, possibilitando haver a cobrança 
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da liberação desta emenda, com isto, possibilitando inclusive os vereadores 

passarem uma informação mais clara a sociedade. Segundo Dida, a classe 

política está sem credibilidade, pelos acontecimentos no Brasil, então deve se  

definir se irá ser liberado ou não o projeto para a pavimentação de algumas 

avenidas da cidade. Continunado, o vereador falou das reuniões importantes que 

vem acontecendo com os secretários da prefeitura, citando alguns pontos que a 

prefeitura terá que tomar medidas, como os destacados pelo vereador Mequiel. 

Dida Pires falou que as medidas devem ser tomadas pela prefeitura, pois os 

vereadores estão fazendo a sua parte, cobrando e sugerindo providências. 

Quanto a questão do IPREAF, o vereador disse acreditar que não se deve fazer 

mudanças nenhuma, porque a legislação daquela entidade é uma cópia da 

legislação da previdência social (INSS), salientando que o servidor que fica com 

alguma enfermidade deve receber pelo Instituto de Previdência. Dida Pires falou 

que, mensalmente a prefeitura está tendo um custo de sessenta mil reais com 

servidores enfermos. Prosseguindo, o vereador falou sobre a questão do 

Secretário de Saúde, onde o mesmo tem além do custo operacional de seis mil 

reais, mais dezenove mil reais de adicional, acentuando que a prefeitura passa 

por dificuldades, pagando para alguns funcionários apenas um salário mínimo, 

logo, sugeriu que o prefeito faça a exoneração de imediato do secretário de 

saúde, pois, se a prefeitura não está tendo condição de comprar passagens e 

arrumar seus maquinários, não se pode ficar pagando mais de vinte mil reais a 

um secretário. Disse que vai encaminhar um oficio ao prefeito, registrando sua 

opinião quanto ao assunto, disse que precisa dar um chacoalho na administração 

e colocar as medidas apontadas para funcionar e andar. Dida Pires discursou 

também sobre a cobrança feita quanto ao material do asfalto da Rua Piauí que 

foi utilizado pela prefeitura, dizendo que os mesmos se comprometeram a 

resolver a situação. Para finalizar, o vereador falou sobre a reunião da CAB, 

concessionária de água, que será realizará na câmara juntamente com os 

vereadores. Concluída a fase de uso da tribuna, o Senhor Presidente solicitou do 

Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo regimental, havendo a 
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concordância de todos. Neste intermédio, o Vereador Luiz Carlos de Queiroz 

apresentou o seguinte requerimento verbal de adiamento de discussão e votação: 

"Nos termos do art. 164 e seguintes do Regimento Interno, combinado com o 

artigo 152 e 154, requeiro a Vossa Excelência, ouvido soberano plenário, 

aaddiiaammeennttoo  ddee  ddiissccuussssããoo  ee  vvoottaaççããoo,,  ppeelloo  ppeerrííooddoo  ddee  aattéé  qquuaattrroo  sseessssõõeess  

oorrddiinnáárriiaass,,  ddoo  PPaarreecceerr  NNºº  111144//22001177, constante da ordem do dia, de autoria da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final", esclarecendo que se trata do 

parecer em relação ao Projeto de Lei nº 007/2017, de autoria da vereadora Elisa 

Gomes. Logo, o Presidente levou o pedido à deliberação do Plenário, e não 

havendo discussões, foi colocado em votação, o qual, atingido o quórum legal 

exigido de maioria simples foi aprovado, por unanimidade. Passando à Ordem 

do Dia, foi colocado em deliberação as seguintes proposituras: 1) RReeqquueerriimmeennttoo  

nnºº  004422//22001177,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddoo  VVeerreeaaddoorr  MMeeqquuiieell  ZZaaccaarriiaass  FFeerrrreeiirraa,,  qquuee  rreeqquueerr  qquuee  

sseejjaa  ooffiicciiaaddoo  oo  PPrreeffeeiittoo  MMuunniicciippaall,,  SSeennhhoorr  AAssiieell  BBeezzeerrrraa  ddee  AArraaúújjoo,,  qquuee  

ddeetteerrmmiinnee  aaooss  ddeeppaarrttaammeennttooss  rreessppoonnssáávveeiiss  qquuee  eennvviieemm  aa  rreellaaççããoo  ccoommpplleettaa  ddaass  

oobbrraass  ppúúbblliiccaass  eemm  aannddaammeennttoo  nnoo  mmuunniiccííppiioo,,  ccoomm  aass  ffaasseess  ddee  eexxeeccuuççããoo  ee  ccoomm  

ddeettaallhhaaddoo  aaccoommppaannhhaammeennttoo  ddee  ddooccuummeennttooss//pprroocceessssooss  lliicciittaattóórriiooss//rreesscciissõõeess  

ccoonnttrraattuuaaiiss  ee  qquuaaiissqquueerr  oouuttrrooss  qquuee  ssee  ffaaççaamm  nneecceessssáárriiooss  ppaarraa  aavvaalliiaaççããoo  ee  

ccoommpprreeeennssããoo  ddooss  mmeessmmooss,,  ppaarraa  aapprreecciiaaççããoo, o qual foi discutido somente pelo 

autor, Vereador Mequiel, salientando que o requerimento é simplesmente para 

poderem acompanhar a lógica de cada obra, porque há obras enroladas, que 

precisam saber documentadamente como está, para assim poderem acompanhar 

e cobrar o andamento, portanto, conta com o voto de todos.  Decorrida a 

discussão, o RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  004422//22001177  foi colocado em votação, o qual, 

atingido o quórum legal exigido de maioria simples foi aapprroovvaaddoo, por 

unanimidade. 2) OOffíícciioo    CCMMDDPPDD  nnºº  005511//22001177,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddaa  PPrreessiiddêênncciiaa  ddoo  

CCMMDDPPDD  ((CCoonnsseellhhoo  MMuunniicciippaall  ddooss  DDiirreeiittooss  ddaa  PPeessssooaa  ccoomm  DDeeffiicciiêênncciiaa)),,  qquuee  

rreeqquueerr,,  oobbsseerrvvaaddoo  ooss  rreeqquuiissiittooss  ee  ccoonnddiiççõõeess  eessttaabbeelleecciiddaass  nnaass  ddiissppoossiiççõõeess  ddoo  

RReeggiimmeennttoo  IInntteerrnnoo,,  aa  ddiissppoonniibbiilliiddaaddee  ddee  uussoo  ddaa  ttrriibbuunnaa  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall,,  

eemm  ooccaassiiããoo  ddee  SSeessssããoo  OOrrddiinnáárriiaa  ddeessttaa  CCaassaa  ddee  LLeeiiss,,  ccoomm  oo  iinnttuuiittoo  ddee  aavvaannççaarr  nnaa  
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iinncclluussããoo  ssoocciiaall  ee  aa  ffiinnaalliiddaaddee  ddee  aabboorrddaarr  ssoobbrree  oo  sseegguuiinnttee  aassssuunnttoo::  ““PPeessssooaa  ccoomm  

ddeeffiicciiêênncciiaa::  ddiirreeiittooss,,  nneecceessssiiddaaddeess  ee  rreeaalliizzaaççõõeess””, que não havendo discussões, 

foi colocado em votação, o qual, atingido o quórum legal exigido de maioria 

simples foi aapprroovvaaddoo, por unanimidade. 3) OOffíícciioo  nnºº  0033//22001177,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddoo  SSrr..  

EEddeerr  RRooddrriigguueess  RRiibbeeiirroo,,  qquuee  rreeqquueerr,,  ccoomm  ffuullccrroo  nnoo  aarrttiiggoo  3333,,  ddoo  RReeggiimmeennttoo  

IInntteerrnnoo,,  oo  uussoo  ddaa  ttrriibbuunnaa,,  eemm  sseessssããoo  aa  sseerr  ddeessiiggnnaaddaa  ppoorr  eessttaa  CCaassaa  ddee  LLeeiiss,,  ppaarraa  

oo  ffiimm  qquuee  eessppeecciiffiiccaa, qual foi discutido somente pelo Vereador Luiz Carlos de 

Queiroz, que disse que o oficio esta mostrando claramente que se trata de uma 

questão pessoal, portanto, que a questão fosse resolvida particularmente, logo, 

declarando seu voto contrário. Decorrida a discussão, o OOffíícciioo  nnºº  0033//22001177  foi 

colocado em votação, o qual, não atingido o quórum legal exigido de maioria 

simples foi rreejjeeiittaaddoo  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ddee  vvoottooss,,  aa  ssaabbeerr:: vereadores: Luiz Carlos, 

Aparecida Sicuto, Oslen Dias (Tuti), Marcos Menin, Charles Medeiros, José A. 

dos Santos (Cidão), Silvino C P. Pereira (Dida) e Demilson Siqueira. 4) MMooççããoo  

nnºº  003366//22001177,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddoo  VVeerreeaaddoorr  MMaarrccooss  RRoobbeerrttoo  MMeenniinn,,  qquuaall  aapprreesseennttaa  vvoottoo  

ddee  ““ccoonnggrraattuullaaççõõeess  ccoomm  oo  CCaammppuuss  ddoo  IIFFMMTT  eemm  AAllttaa  FFlloorreessttaa,,  ppeellaa  bbrriillhhaannttee  

rreepprreesseennttaaççããoo  ee  ccoonnqquuiissttaass  nnoo  44ºº  JJooggooss  ddoo  IInnssttiittuuttoo  FFeeddeerraall  ddoo  MMaattoo  GGrroossssoo  

((JJIIFFMMTT)),,  qquuee  ooccoorrrreeuu  ddee  0077  aa  1111  ddee  aaggoossttoo  nnaa  cciiddaaddee  ddee  SSoorrrriissoo"", qual foi 

discutida pelos vereadores: Marcos Menin, que parabenizou o IFMT pela 

conquista, salientando que o esporte é o caminho, acreditando que as pessoas 

saem das drogas com o esporte, parabenizou os alunos pelas medalhas e disse 

que se sente orgulhoso pelos alunos. Emerson Machado, o qual sugeriu que 

todos os vereadores subscrevessem a moção. Elisa Gomes, a qual parabenizou 

os alunos da IFMT e o vereador Marcos Menin pelo reconhecimento, disse que 

realmente todos gostariam de subscrever a moção para fazer parte dessa 

homenagem tão importante à Instituição. Emerson Sais Machado, o qual 

parabenizou a equipe campeã, que representou o município com dignidade, e o 

vereador pelo reconhecimento para com os alunos. Decorrida a discussão, a 

MMooççããoo  nnºº  003366//22001177  foi colocada em votação, a qual, atingido o quórum legal 

exigido de maioria simples foi aapprroovvaaddoo  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee..  Para concluir, não 
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havendo pedido de explicações pessoais, o Senhor Presidente Emerson se 

colocou a disposição do autor do ofício rejeitado na presente sessão, o "Edinho 

Paiva", para uma reunião com todos os vereadores na sala de reuniões da 

Câmara, possibilitando o mesmo discutir o assunto que gostaria. Além disto, 

falou ao vereador Elói Crestani sobre o carro para a Casa de Apoio de Cuiabá, 

salientando que realmente foi economizado dinheiro para comprar o ônibus, o 

qual já foi comprado, mas agora falta o carro de apoio, expondo que é 

importante e que realmente precisa, devendo haver a cobrança para a compra do 

mesmo. 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, às 

onze horas e dois minutos o Senhor Presidente declarou encerrada a presente 

Sessão.   


