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

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia cinco de 

setembro de dois mil e dezessete, com início às nove horas e treze 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), Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) e Valdecir José dos 

Santos (Mendonça). De princípio o Senhor Presidente cumprimentou 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 nº 1118/201GPRES/AJ, do Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso – TCE/MT, de 30/08/2017, versando sobre o Acórdão 319/2017-

TP, que revogou o Parecer Prévio nº 138/2017-TP e emitiu novo Parecer Prévio 

(nº 6/2017-TP) favorável à aprovação das Contas anuais de Governo da 

Prefeitura Municipal de Alta Floresta, Mato Grosso, relativas ao Exercício de 

2013; Ofício 594/2017-GEOPE/SE/MT, da Gerência Regional de Operações dos 

Correios, de 28/08/2017, informando sobre o Termo de Cooperação Técnica 

firmado entre a Prefeitura de Alta Floresta e Correios, voltado ao atendimento 

postal na localidade de Novo Cruzeiro (Pista do Cabeça). Após, o Senhor 

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

161 e 162/2017, do vereador Luiz Carlos de Queiróz; nº 163/2017, da vereadora 

Elisa Gomes Machado; nº 164 e 165/2017, do vereador Emerson Sais Machado; 

e Projeto de Lei nº 1925/2017, do Poder Executivo Municipal, que em súmula 

“dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do exercício de 2018, e 

dá outras providências”. Concluída a leitura, o Senhor Presidente informou que 
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as matérias ora apresentadas seriam encaminhadas conforme disposição 

regimental. 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 externou cumprimento ao governador do estado, o prefeito Asiel 

Bezerra e o secretário municipal de esportes, Zamir Mendes, pela realização dos 

jogos escolares no município. Após a vereadora falou das reuniões semanais que 

vem acontecendo com os secretários da administração pública à pedido do 

vereador Luiz Carlos, destacando a reunião com a secretária de 

desenvolvimento, Sra. Elza, salientando que as informações obtidas na reunião 

trouxe-lhe uma grande preocupação em relação ao lixo e ao aterro sanitário, 

logo, deixando uma cobrança ao líder do prefeito, vereador Mendonça, para que 

ajudasse a secretária, pois não tem máquinas e nem mão de obra para arrumar o 

aterro, até porquê o lixo já está sendo colocado no lado de fora da propriedade, 

próximo à rodovia, além a vereadora enfatizou também sobre a problemática da 

coleta de lixo, onde atualmente estão trabalhando com apenas um caminhão. A 

seguir, Cida Sicuto falou de uma reunião que participou do CMDRS (Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável), juntamente com o vereador 

Demilson, salientando que estas reuniões são mensais e nelas são tratados 

assuntos gerais e que, segundo informações obtidas nessa reunião, o conselho 

recém-criado do FETHAB não está realizando reuniões de prestação de contas. 

Fez sua cobrança, dizendo que é fundamental a realização destas reuniões para 

que não seja cortada a verba, pois é grave a situação e deve ser resolvida o mais 

breve possível.  Para encerrar sua fala, a vereadora disse que verificou a situação 

atual do Lar dos Idosos, informando que o médico voltou a atender, mas ainda 

estão sem motorista, deixou a sua cobrança para que se resolvam esta questão o 

mais breve possível. Na sequência usou da Tribuna o Vereador Charles 

Miranda Medeiros, o qual cumprimentou a todos e de princípio falou do 

questionamento feito pelo profissional da imprensa, o repórter “Caio Calado”, 
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em relação do montante de recursos que vem de participação para a Secretaria 

de Saúde, dizendo que se a secretaria tiver uma boa gestão, ela pode receber 

muitos recursos. Continuando, o vereador destacou os programas do Ministério 

da Saúde, afirmando que não dá para numerar, pois são muitos recursos, 

acentuando que a secretaria pode gerar o recurso no próprio município através 

do Censo, logo, sugeriu que a prefeitura deveria colocar um funcionário para 

acompanhar a realização do Censo, enfatizou que há lugares que tem moradores 

e os pesquisadores não chegam. Continuando, Charles pontuou que o dinheiro 

destinado ao município se dá pela quantidade de pessoas registrada no Censo, 

além disse, falou também que muitas vezes moradores de outros satélites vem 

buscar assistência à saúde em nosso município, usando dos exames 

especializados e dos remédios do município, porém não são daqui, e os 

funcionários dos postos não solicitam o cartão do SUS, não computam no 

sistema seu lugar de origem. Prosseguindo, o vereador disse que se fosse 

marcado o número do cartão do cidadão, automaticamente viria o recurso do 

município de origem para o nosso município. Frisou que a gestão da saúde é 

extremamente importante, devendo ter uma visão de gestão integrada, além 

disto, as vigilâncias devem trabalhar em comunhão. Para finalizar, o vereador 

falou sobre os veículos que estão andando em alta velocidade nas avenidas 

Ludovico da Riva e Ariosto da Riva, destacando a necessidade de um pardal, e 

também um quebra-molas em frente a unidade da Secitec, com isto, evitando 

maiores acidentes. Após fez uso da Tribuna o Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira, o qual, cumprimentando todos, começou o seu discurso dizendo que 

continuam “dando volta em roda do toco”, falando e cobrando as mesmas 

coisas, salientou que vem sendo cansativo essa repetição de assuntos. Citou a 

questão do trânsito, dizendo que já foram feitas centenas de indicações sobre 

faixas de pedestres, e, o entendimento do povo, é que os vereadores não estão 

cobrando, mas que isto não é verdade, pois o vereador cobra, mas não pode 

fazer. Em seguida, Mequiel disse que espera que, com a discussão do PPA e da 

LDO, consigam encaminhar adequadamente os recursos para que as secretarias 
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possam trabalhar. Fez referência sobre a Audiência Pública da LDO (Lei de 

Diretrizes Orçamentárias), falando que infelizmente a participação da população 

foi mínima, citou a falta de divulgação da mesma e mencionou que recebeu o 

convite no mesmo dia que seria a audiência. Prosseguindo, o vereador falou 

também que recebeu convite para uma outra audiência pública no próximo dia 

doze, das sete às oito horas manhã, a qual não vê viabilidade, sugerindo ao líder 

do prefeito, vereador Mendonça, que seja reavaliado a data e a hora da 

realização, além disto, falou que nem o requerimento solicitando o plenário foi 

votado, e ainda frisou sobre complexidade do assunto que é o Plano Diretor. 

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

palavra o Vereador Emerson Sais Machado, o qual afirmou que o vereador 

Mequiel tem razão, mas que houve um erro da prefeitura no oficio. Falou 

também que o referido assunto irá acontecer na sala de reuniões, e não irá ser 

uma audiência pública, mas apenas uma reunião para discutir um artigo do 

Plano Diretor. Retomando sua fala, o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira 

reafirmou que no convite faz menção de uma audiência pública, logo, solicitou 

que referido expediente fosse trocado, pois audiência pública é uma das etapas 

do processo, portanto, que fosse marcada com antecedência de modo que a 

população pudesse participar. Continuando, o vereador disse que visitou o Sr. 

Waldiney Trujillo, e foi informado que o Plano Diretor estava sendo 

encaminhado pela usina, qual irá pagar a empresa, pedindo que fosse verificado 

quanto a maneira correta sobre o assunto em questão. Em seguida, Mequiel 

tratou sobre a condição das delações do ex-governador Sinval Barbosa, qual cita 

o nome de vários deputados envolvidos, inclusive do seu partido. Disse que, 

como presidente do diretório do Partido dos Trabalhadores (PT), irá cobrar 

explicações dos deputados cujos nomes estão sendo citados, afirmando não ser 

conivente com nenhum tipo de prática corruptiva e que todos os crimes que 

forem comprovados, devem haver as devidas medidas aplicadas, pois isso afeta 

os trabalhos de todas as escalas. Ato contínuo, usou da Tribuna o Vereador 

Marcos Roberto Menin, o qual cumprimentou aos presentes e iniciou sua fala 
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parabenizando a prefeita da cidade de Carlinda, Carmem Martines, pela 

belíssima festa proporcionada (13º Festival de Pesca), salientando que gostaria 

de saber por que só Alta Floresta não consegue fazer um festival de pesca. Citou 

várias cidades que realiza eventos deste tipo e que oitenta por cento dos 

pescadores que participam são de Alta Floresta. Continuando, Menin disse ao 

vereador Dida, que esteve conversando com o secretário de obras, senhor Elói, e 

o mesmo está muito preocupado com a questão da rua Piauí, e que, na ocasião, o 

informou que assim que terminar os trabalhos no bairro Universitário irá fazer 

naquela localidade, além disto, acabar o ponto de ônibus em frente a Gazeta FM 

na avenida Ariosto da Riva. Continuando, Menin disse que, apesar do secretário 

de obras não ter os funcionários que precisa, está fazendo de tudo. Em seguida o 

vereador disse que recebeu um convite do Wilson Machado, para estar na rádio 

inclusiva, qual é aberto um espaço para a população perguntar e questionar, e 

que irá lá para falar do que estão fazendo, para eles saberem que o vereador não 

está parado. Para concluir, Menin pontuou que semana passada iria chegar o 

projeto na Câmara a respeito da doação do terreno para a construção da nova 

sede do Ciretran, disse que procurou a doutora Rosana e a mesma lhe informou 

que ainda não havia encaminhado o projeto em razão da falta das matrículas, as 

quais teriam um custo de setenta e seis, com isto, ele arcou com estas despesas 

para não ter mais desculpas, então acredita que na semana que vem o projeto 

chegará para ser votado, possibilitando assim o início dos trabalhos da 

construção da nova Ciretran. Prosseguindo, fez uso da tribuna o Vereador José 

Aparecido dos Santos (Cidão), o qual cumprimentou aos presentes e iniciou 

seu discurso salientando que teve uma pequena conversa com o prefeito Asiel, 

ao qual pediu que olhasse com bons olhos para bairro Boa Nova e que molhasse 

as avenidas do bairro. Segundo o vereador, por motivo da obra da ponte, 

algumas ruas aumentaram o tráfego de veículos e consequentemente a poeira, 

porém, o prefeito garantiu que iria determinar que o secretário atendesse ao seu 

pedido, ressaltando que até o momento as ruas não foram molhadas. 

Continuando, Cidão frisou que está preocupado com a construção da ponte do 
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bairro Boa Nova, pela pouca quantidade de pessoas trabalhando na mesma, 

solicitou do líder do prefeito, vereador Mendonça, que cobre contratação de 

mais mão de obra, para que assim a ponte seja finalizada antes que comecem as 

chuvas, além disto, acentuou que há uma grande equipe fazendo asfalto, 

afirmando que todos gostariam que suas ruas fossem asfaltadas, mas “ninguém 

assobia e chupa cana ao mesmo tempo”, falou que não tem pessoas para fazer 

pontes e que há mais de 20 pontes caídas no município, disse que acredita que se 

deve tirar as pessoas que estão fazendo asfalto e designá-las para fazer as pontes. 

Cidão pontuou que sem asfaltos as pessoas vão e vem, mas sem pontes não tem 

como passar. Para finalizar, o vereador agradeceu o Sr. Raimundo que permitiu 

que passasse a tubulação por dentro de seu imóvel para assim buscarem 

recuperar a rua Santa Luzia, porém até hoje o mesmo está com problemas em 

seu imóvel, logo, solicitou ao líder do prefeito, vereador Mendonça, que tome 

providências em relação ao assunto. Obedecida a sequência, fez uso da palavra a 

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

princípio iniciou agradeceu todos os vereadores pela disponibilização da Casa 

para a realização da Convenção do PDT. Em seguida, Elisa parabenizou o 

secretário Zamir Mendes e o prefeito Asiel Bezerra pela realização dos jogos 

estudantis, destacando a importância dos jogos para a juventude do município. 

Na sequencia, mencionou que continua cobrando a recuperação e manutenção 

das pontes do setor sul, disse que sabe dos esforços, mas que precisa se resolver 

a problemática de mão-de-obra na Secretaria de Infraestrutura, que o prefeito 

deve mandar para a Câmara um projeto que resolva a problemática de que trata 

da contratação de funcionários. Após, a vereadora citou a reunião com a 

Secretária de Desenvolvimento, Sra. Elza, informando que segundo ela a 

situação está difícil no município. Em seguida a vereadora abordou sobre o 

Posto de Saúde da Pista do Cabeça, que até o momento está fechado, pontuando 

que espera que o mais breve a situação seja resolvida. Continuando, Elisa fez 

menção ao oficio de que trata da realização de uma audiência pública, 

salientando que acredita que não houve erro, pois estava na Prefeitura na hora 
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que viu a presidente da comissão (instituída por portaria) dando uma entrevista 

sobre o assunto e convidando a população para participar da audiência, 

igualmente constava nos sites. Continuando, Elisa disse que voltaram atrás 

porque não é possível fazer uma audiência pública às sete horas da manhã em 

uma terça-feira, dia em que tem sessão (da Câmara) às nove horas, inclusive em 

se tratando do Plano Diretor, com ampla necessidade de discussão. Falou 

também que estão a mais de três anos trabalhado no mesmo, e, agora querem 

mudar apenas o artigo 68 que trata das desafetações das áreas públicas, como a 

áreas da Avenida do Aeroporto e várias outras, que querem desafetar para 

vender. Acrescentou que se deve fazer o Plano Diretor da maneira correta, não 

mudando a Lei por conveniência. Continuando, Elisa Gomes citou que já 

receberam este ano um projeto para autorizar a venda da área do prédio da 

Secretaria de Saúde, ocasião em que ela mostrou a inconstitucionalidade do 

projeto e o mesmo foi retirado antes de ir à deliberação do plenário. Finalizando, 

a vereadora disse que a população de Alta Floresta precisa ser respeitada, não 

pode ficar à mercê de mudança de Lei por conveniência de alguns e ter um 

município sem planejamento. Após, fez uso da Tribuna o Vereador Valdecir 

José dos Santos (Mendonça), o qual cumprimentou a todos e de princípio falou 

sobre a ansiedade da sociedade no que se refere a pavimentação asfáltica, fez 

referência a promessa do governo da destinação de sete milhões para o 

município para ser investidos em asfaltos nos bairros. Prosseguindo, Mendonça 

frisou que "não importa se o bebê está chorando para mamar, o importante que a 

água está fervendo para fazer o leite para ele", portanto, o governo fez o 

compromisso com o município e espera que seja cumprido o prometido. 

Argumentou também, se a emenda vier, deve ser asfaltado as principais 

avenidas de todos os bairros do município. Em seguida, Mendonça falou ao 

vereador Cidão sobre a molhagem das ruas do bairro Boa Nova, afirmando que 

entrou em contato com o Secretário de Obras, Sr. Elói, e o mesmo lhe informou 

que já havia determinado que as ruas fossem molhadas até o término da obra da 

ponte do bairro. Continuando sua fala, o vereador tratou sobre a questão da 
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dispensa dos funcionários contratados, falando que o município, após o 

acontecido, entrou em um estado de decadência no que se refere a mão-de-obra, 

mas que, apesar das dificuldades, o Secretário de Obras ainda está animado e 

fazendo de tudo para fazer um bom trabalho. Mendonça, falou também que se 

deve buscar uma legalidade para contratar mão-de-obra e assim solucionar a 

problemática existente. Para finalizar, o vereador falou ao vereador Mequiel que 

o prefeito Asiel viria à Câmara. Seguidamente, usou da palavra o Vereador 

Demilson Nunes Siqueira, o qual cumprimentou a todos e iniciou falando sobre 

sua participação, juntamente com a Vereadora Cida Sicuto, na reunião do 

CMDRS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável), disse 

que na ocasião foram discutidos vários assuntos, entre outros sobre o plantio de 

café, dizendo que muitos agricultores estão querendo voltar a praticar esta 

atividade no município, inclusive falou que foram trazidas mudas de café 

clonado da cidade de Nova Bandeirantes e que, segundo informações do técnico 

da Empaer (Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural) 

trata-se de uma espécie que no estado de Rondônia tem produzido cento e trinta 

sacas por hectares, portanto, caso venha a se adaptar no município será algo 

muito bom para os produtores. Continuando sua fala, o vereador Demilson 

também falou sobre a falta de reunião do Conselho do Fethab, pontuando que 

precisa haver estas reuniões para ver aonde estão sendo aplicados os recursos. 

Em seguida, falou da reunião com a Secretária de Desenvolvimento, Sra. Elza, 

ocasião em que um dos assuntos tratados foi a problemática do lixão. Disse que 

a situação é complicada e a secretária está levando como pode. Para finalizar, o 

vereador trouxe a pauta sobre a questão dos vendedores ambulantes no 

município, dizendo que realmente é uma situação complicada, pois os 

vendedores de fora vêm e levam o dinheiro, e o pessoal das lojas que pagam 

seus impostos perdem seus clientes. Disse que deve haver uma agilidade do 

Jurídico da Prefeitura para colocarem uma placa na entrada da cidade proibindo 

a entrada dos mesmos no município. Na sequência, fez uso da palavra o 

Vereador José Elói Crestani, o qual cumprimentou aos presentes e de princípio 
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disse que vê vários vereadores fazendo indicações e não estão sendo atendidos, 

que o motivo seria a falta de orçamento e recurso da prefeitura. Continuando, o 

Vereador Elói Crestani falou das dificuldades e necessidades na ocasião de 

tramitação das peças orçamentárias na Câmara, com isto, apresentou algumas 

sugestões ao Presidente, Vereador Emerson Machado. Neste intermédio, usando 

da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra a Vereadora Elisa 

Gomes Machado, a qual pontuou que a fala do vereador foi muito bem 

colocada, disse que é uma estudiosa do orçamento e está propondo emendas, 

contudo, realmente é importante o auxílio dada a complexidade quando se trata 

de orçamento. Retomando sua fala, o Vereador José Elói Crestani disse que, 

realmente a vereadora sempre busca ter conhecimentos e, logo, reafirmou as 

necessidades sugeridas. Prosseguindo, o Vereador falou da indicação de 

adicional de insalubridade aos agentes de saúde e endemias, dizendo que isto 

deve ser assegurado no orçamento, além disto, pontuou também sobre o risco 

dos agentes de trânsito, os quais também não tem adicional de periculosidade. 

Falou também que durante dez anos foi a Brasília, na luta de um projeto de lei 

de periculosidade aos agentes bancários, algo que conseguiu, ressaltou que, do 

mesmo modo, os agentes de trânsito do município também merecem. Elói fez 

menção também sobre a reunião com a Secretária de Desenvolvimento, Sra. 

Elza, dizendo que também está preocupado com a atual situação daquela 

secretaria, e que o prefeito deve buscar uma solução urgentemente para prestar 

um serviço de qualidade. Para finalizar sua fala, o vereador também pontuou 

sobre a precariedade de mão-de-obra na Secretaria de Obras, dizendo ao 

vereador Cidão que a questão das pontes é só o começo, pois a tendência é 

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

qual, cumprimentando a todos, começou o seu discurso agradecendo o 

presidente, vereador Emerson Machado, e os demais vereadores, pela 

participação nas reuniões com os secretários da administração municipal, além 

disto, agradeceu também a equipe da prefeitura por terem aceitado o convite e 

virem até a câmara darem esclarecimentos sobre suas pastas. Em seguida, o 
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vereador deixou registrado sobre sua falta na reunião com o diretor da empresa 

de limpeza pública (Tariga), mas que gostaria que os vereadores o representasse, 

salientando que a reunião seria muito importante, além disto, falou da 

possibilidade de dar um tempo com o contrato dessa empresa, levando em 

consideração a dificuldade financeira atual do município. Continuando, Luiz 

Carlos coadunou com a fala do Vereador Cidão em relação a quantidade de 

pontes caídas no município, enfatizando que o executivo poderia mandar um 

projeto para a câmara criando cargos de livre nomeação para assim resolver a 

problemática da Secretaria de Obras, possibilitando um resultado mais rápido à 

população. Prosseguindo, o vereador coadunou também com as palavras outrora 

do Vereador Dida Pires, no que se refere à cobrança da emenda de sete milhões 

para o município, dizendo que realmente deveriam ir até Cuiabá cobrar 

celeridade do Governador na liberação desta emenda. Luiz Carlos disse também, 

que a Câmara está satisfeita com os resultados de várias reuniões ocorridas, no 

que se refere ao alto preço das passagens no município e a falta de mais 

empresas para prestarem estes serviços. Dando sequência, Luiz Carlos falou do 

expediente, assinado por todos os vereadores, encaminhado ao Governo, Sinfra, 

Assembleia Legislativa, Deputado Romoaldo Júnior e Ager, bem como da 

resposta da Sinfra obtida em julho, de que uma nova concessionária iria iniciar a 

prestação de serviços em até seis meses. Além disto, o vereador falou também 

de um outro expediente recebido da Viação Novo Horizonte Ltda, empresa que 

ganhou a concorrência e irá prestar o serviço no município, disse que entrou em 

contrato com a empresa e foi informado que a mesma começará a atender a 

partir do dia 15 de novembro, com passagens de quinze a vinte por cento mais 

baratas que a outra empresa. E, fechando a lista de inscritos, fez uso da palavra o 

Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), o qual cumprimentou aos 

presentes e iniciou seu discurso fazendo menção ao pronunciamento do 

Vereador Luiz Carlos, e nesta oportunidade, pediu ao vereador Tuti, a vereadora 

Cida e o vereador Demilson, que são vereadores do PSDB, para agendarem uma 

reunião com o Governador, acentuando que esta reunião dará mais força ao 
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empenho do deputado, inclusive que gostaria que o deputado Wilson Leitão e o 

deputado Nininho também participassem desta reunião, pois os mesmos tiveram 

votos em nosso município, com isto, possibilitando buscar uma informação mais 

concreta quanto a liberação da emenda de sete milhões. Ressaltou que há vários 

projetos de pavimentação asfáltica esperando esta emenda, porém o Governador 

deixou claro quando veio ao município que sua prioridade era a saúde. Neste 

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

Vereador Oslen Dias (Tuti), o qual informou que o Grupo Magnólia, 

suspendeu os exames por falta de pagamento, segundo Tuti o governo deve ao 

estabelecimento mais de um milhão de reais em exames e isto deixa uma grande 

preocupação no município. Retomando sua fala, o Vereador Dida Pires 

reafirmou que deve se buscar informações se realmente a emenda irá sair para 

assim levarem explicação à população. Continuando sua fala, o vereador falou 

sobre o asfalto da rua Piauí, informou que tiveram uma reunião com o 

departamento de licitação da Prefeitura e que, segundo informações, dentro de 

10 dias irão fazer a aquisição dos materiais que foram utilizados. Dida disse que 

tem o comprometimento do Prefeito em estarem asfaltando a rua ainda no mês 

de setembro. Continuando, Dida falou sobre o assunto da audiência pública do 

plano diretor, pontuando que não se faz uma audiência em uma hora. Concluiu, 

falando do seu posicionamento quanto a área da Secretaria de Saúde, que se 

deve vender para fazerem investimento de infraestrutura do município, contudo, 

que deve ser feito uma comissão composta por Ministério Público, CDL 

(Câmara de Dirigentes Lojistas) e lojas maçônicas, voltada a acompanharem o 

investimento e pensarem em um benefício coletivo. A seguir, transferindo a 

condução dos trabalhos ao Vice-Presidente, também fez uso da tribuna o Senhor 

Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, o qual de princípio 

cumprimentou aos presentes e começou o seu discurso falando sobre a Clínica 

Magnólia que suspendeu seus trabalhos prestados ao município por falta de 

pagamento de mais de um milhão de reais que o estado não repassa. O Vereador 

também falou da falta pagamento do transporte escolar, que era para ser pago 
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dia 22 de agosto e até o momento não foi realizado, disse que deve se cobrar o 

governo, para assim não parar o transporte escolar, além disto, pontuou que deve 

se cobrar o governo não levando em conta o partido. Continuando, Emerson 

também coadunou com o discurso do vereador Dida Pires, acentuando a 

importância de se unirem, irem aos deputados e cobrarem os sete milhões da 

emenda em benefício do município, além disto, disse que a campanha está por 

vir e os candidatos irão precisar do apoio e de votos. Em seguida, o vereador 

disse que esteve na Secretaria de Obras, inclusive com a presença do Secretário 

de Finanças, ocasião em que tratou sobre os maquinários que estão necessitando 

de manutenção, frisou que o período chuvoso está chegando e irão necessitar 

dos maquinários em perfeito estado para assim arrumar as estradas e pontes,  

salientando ainda que a prefeitura não arruma porque não tem dinheiro, e todos 

devem entender que não se tem recurso, além disto, pontuou que não é  só o 

município de Alta Floresta que está passando problemas, mas o Brasil inteiro, 

esperando a sorte no aumento das  arrecadações. Outro assunto questionado e 

cobrado pelo vereador Emerson, foi ao pagamento do transporte escolar que está 

em atraso. Continuando, o vereador disse que mandou um oficio aos Correios, 

cobrando que legalize o estabelecimento postal da Pista do Cabeça, além disto, 

disse que acredita que o posto de saúde daquela localidade será aberto na 

próxima semana. Após, Emerson falou a respeito e parabenizou o trabalho 

desenvolvido pelo vereador Mendonça quanto ao encaminhamento de 

dependentes químicos ao Centro de Recuperação. Para finalizar, o vereador 

falou do erro do expediente encaminhado à Câmara pela Dra. Rosana 

(Prefeitura), no que se refere a realização de uma Audiência Pública, disse que 

na realidade será uma reunião na sala de reuniões da Câmara, mas que o erro já 

foi corrigido, além disto, pontuou que, afinal, todos cometem erros. Concluída a 

fase de uso da tribuna, o Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário 

autorização para dispensar o intervalo regimental, havendo a concordância de 

todos. Passando à Ordem do Dia, foi colocado em deliberação a seguinte 

propositura: 1) PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  11..991199//22001177,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddoo  PPooddeerr  EExxeeccuuttiivvoo  
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MMuunniicciippaall,,  qquuee  aalltteerraa  ddiissppoossiittiivvooss  ddaa  LLeeii  MMuunniicciippaall  nnºº  22..223311//22001144,,  ee  ddáá  oouuttrraass  

pprroovviiddêênncciiaass, o qual foi discutido pelos vereadores: Mequiel Zacarias 

Ferreira, que argumentou que projeto é bem simples, que a ideia é inserir os 

funcionários (médicos) do CAPS a também receberem a verba indenizatória. 

Frisou também que inicialmente houve um parecer jurídico contrário da Casa, 

em razão da ausência do estudo de impacto, bem como da declaração do 

ordenador da despesa, mas depois a Prefeitura cumpriu com as exigências da 

LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), logo, o parecer jurídico foi modificado. 

Mequiel disse ainda, que as comissões haviam observado a falta do estudo de 

impacto, mas que agora está tudo certo. Concluiu dizendo ser favorável   ao 

projeto, porém cobrou que os projetos viessem certos à Câmara, para que assim 

não precisem ficar solicitando documentos. Aparecida Scatambuli Sicuto 

(Cida Sicuto), a qual disse que como presidente da Comissão de Legislação, 

acompanhou o parecer jurídico, juntamente com o presidente da Comissão de 

Orçamento, vereador Luiz Carlos. Do mesmo modo, Cida falou que o projeto 

veio sem a previsão, e para não prejudicar, exararam o parecer favorável 

condicionado à anexação destes documentos e, logo, passaram o projeto para a 

comissão do vereador Mequiel. Cida falou ainda que ficava feliz que os 

documentos chegaram e deu tudo certo, com isto o projeto não precisará ser 

reprovado. Igualmente, pediu quando vier projetos para a Câmara que venham 

completo, logo, expressou seu voto favorável ao projeto. Valdecir José dos 

Santos (Mendonça), o qual manifestou que está trabalhando para quando, o 

Executivo encaminhar projetos para a Câmara, que os mesmos já venham 

completos, para assim dar mais facilidade nas votações. Também mencionou 

que o projeto é voltado ao atendimento da médica do CAPS, qual irá trabalhar 

com pessoas com problemas mentais, e o projeto vem para auxiliá-la. Concluiu, 

dizendo que continua trabalhando para que não venham projetos para a Câmara 

em regime de urgência. Decorrida as discussões, o PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  11..991199//22001177  

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

qualificada (2/3) foi aapprroovvaaddoo, observada a ausência no plenário do Vereador 
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José Aparecido dos Santos (Cidão). Neste momento a Vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto, na qualidade de Presidente da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final, solicitou que fosse colocado sob deliberação do 

Plenário, pedido de dispensa de Redação Final do Projeto de Lei nº 

1.919/2017, sendo que tal pedido foi acatado por todos. Para concluir, não 

havendo pedido de explicações pessoais, o Senhor Presidente confirmou a 

ausência em plenário do Vereador José Aparecido dos Santos na votação do 

Projeto de Lei nº 1.919/2017, além disto, pediu ao vereador Luiz Carlos se o 

mesmo gostaria de remarcar a reunião com a direção da empresa responsável 

pela limpeza do município, pelo fato da ideia ser do vereador e o mesmo não 

poder estar presente, também parabenizou os vereadores pela participação e 

empenho em todas as reuniões, acontecidas com os secretários da administração 

pública, e ainda informou sobre a vinda do prefeito à câmara para uma reunião 

com os vereadores. 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 dez horas e quarenta minutos o Senhor Presidente 

declarou encerrada a presente Sessão.   


