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

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia dezenove 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 informado que a Ata da 

Sessão anterior não havia ficado pronta em tem hábil, ficando para ser 

deliberada em outra oportunidade. O Em seguida o Senhor Secretário fez a 

leitura das seguintes correspondências recebidas: Comunicados do Ministério 

da Educação informando liberação de recursos financeiros destinados a 

execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

Ofício 068/2017 ao presidente da Câmara Municipal de  Alta Floresta enviado 

pelo Sindicato Rural de Alta Floresta, E-mail 18/09 procedente da Coordenação 

Técnica Operacional da Iguá Saneamento destinado ao vereador José 

Aparecido dos Santos (Cidão) acerca de boatos sobre racionamento de água. 

Após, o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em 

apresentação: Projeto de Lei nº 1925/2017, de autoria de Poder Executivo 

Municipal, que em súmula “dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito 

adicional especial na estrutura da Lei 2349/2016, Lei Orçamentária Anual do 

município do exercício de 2017 e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

1927/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que em súmula “altera 

dispositivos da Lei Municipal nº 2377/2017 e da outras providências”; Projeto 

de Lei nº 009/2017, de autoria do Vereador Valdecir José dos Santos 
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(Mendonça), que em súmula “denomina “rua Irmão Walter Moreira Costa” a rua 

R-4, situada na zona de expansão do bairro Cidade Bela – setor NWl, e dá outras 

providências”; Projeto de Lei 010/2017, de autoria dos vereadores Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida), Aparecida Scatambuli Sicuto, Mequiel Zacarias 

Ferreira, Demilson Nunes Siqueira, Marcos Roberto Menim e Elisa Gomes 

Machado, que em sumula “determina a obrigatoriedade do Poder Executivo em 

remeter à Câmara Municipal informações das licitações realizadas, cópia dos 

decretos emitidos, e dá outras providências”; e Projeto de Lei Nº 011/2017, de 

autoria dos vereadores: Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira, 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), Demilson Nunes Siqueira, Luiz Carlos de 

Queiroz, Oslen Dias dos Santos (Tuti), Charles Miranda Medeiros, Marcos 

Roberto Menin e Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), que em súmula “institui e 

inclui no calendário oficial de datas e eventos do município, o “Dia Municipal 

do Serviço de Lions Clube””. Concluída a leitura, o Senhor Presidente informou 

que 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 os presentes e 

inicialmente destacou a problemática de queimadas do lixão municipal, bem 

como a situação do final de semana onde houve uma grande queimada e a 

prefeitura não teve condições de auxiliar devido a falta de caminhão pipa, dando 

continuidade ao discurso, a vereadora informou que a coleta de lixo urbano está 

sendo realizada com prioridade na região central do município e deixando os 

outros bairros sem a devida atenção para o caso em questão, em seguida, fez 

agradecimentos ao secretário de saúde por ter reaberto o posto de saúde da 

comunidade da Pista do Cabeça e informou que esteve juntamente com o 

vereador Marcos Menin em uma reunião da APROTELES, exemplificando que 

é a associação que cuida juntamente com a secretaria de obras da rodovia MT-

325, ressaltou ainda que foi informada nessa reunião pelo Sr. Cleomar, que não 
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existe mais a necessidade e nem a exigência do conselho para se fazer a 

prestação de contas do FETHAB, a vereadora salientou que não concorda com 

tal afirmação, pois acredita que a prestação de contas é de suma importância, 

pois ela acredita de deve haver clareza nos fatos ocorridos durante o período e 

afirma ainda que vai continuar fazendo a cobrança para que as prestações 

aconteçam. Em seguida, parabenizou o vereador Menin pelos trabalhos 

realizados na regularização fundiária, se colocando a disposição para ajudá-lo no 

que for preciso. Finalizando, convidou a todos para participar da discussão do 

PPA que acontecerá na Câmara. Posteriormente, usou a tribuna o vereador 

Charles Miranda de Medeiros, no qual cumprimentou a todos e de principio 

falou do seu discurso da sessão anterior, onde questionou como ficaria o 

atendimento de saúde pública no município quando o Hospital Regional deixar 

de fazer atendimento ambulatorial, Charles então ressaltou que procurou o 

secretário de saúde Sr. Adônis e o mesmo o informou que no dia 25 de agosto 

foi publicado no Diário Oficial do Estado o acordo jurídico de uma empresa 

chamada Insaúde, onde dia 19 de novembro o Hospital Regional encerra o 

atendimento ambulatorial e esta empresa assumirá a responsabilidade do 

atendimento, disse ainda que ficou determinado que se montará uma unidade de 

pronto atendimento no posto de saúde localizado na Praça Cívica, com 

equipamentos e estruturas para atendimentos emergenciais das 17 da tarde até as 

7 da manhã, com quatro equipes de trabalho alternando entre plantões, 

finalizando, parabenizou o prefeito Asiel por ter dado resposta as cobranças 

feitas. Deu continuidade o vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual 

cumprimentou aos presentes, deu boas vindas aos novos funcionários efetivos da 

câmara Jorge e Sergio, parabenizando também os funcionários Tito e Salete pela 

condução da secretaria parlamentar, após, o vereador reiterou pontos que já 

foram cobrados em outras oportunidades, ressaltando a fala do vereador 

Mendonça onde afirma que deve se falar as coisas boas do município, Mequiel 

afirmou que entende o posicionamento do vereador Mendonça e disse que 

entende mas exemplifica que quando existe uma cobrança por várias vezes, é 
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porque precisam de resoluções, o vereador comentou que esteve na rádio 

Inclusiva e o entrevistador avaliou seus requerimentos e o questionou sobre as 

respostas dos mesmos, que não tinha, então deixou a cobrança ao líder vereador 

Mendonça que cobre o prefeito respostas dos requerimentos, continuando sua 

fala, o vereador disse que vem acompanhado as atividades da Secretaria de 

Educação onde está acontecendo a avaliação do Plano Municipal de Educação, 

tendo a previsão da conferencia para março de 2018, acontecendo até lá todos os 

procedimentos avaliatórios, analisando assim o que é necessário para melhorar a 

educação, o vereador pontuou que fazem muitas criticas a educação, citando 

exemplo que na quinta feira houve uma assembléia com os servidores 

municipais e os mesmos declararam estado de greve por conta dos atrasos 

salariais, afirmando que nenhum trabalhador fica feliz com o atraso de salários, 

disse que precisam ponderar algumas questões, argumentando que os vereadores 

devem dar suporte aos servidores quanto a questão dos atrasos salariais, 

afirmando que apóia o servidor, no sentido da cobrança, dando assim respeito ao 

funcionário, concluindo, o vereador reforça o convite da vereadora Cida para 

que todos participem da audiência publica, informando a todos que fez 

juntamente com outros vereadores emendas, necessárias para complementar o 

PPA. Fez o uso da palavra o vereador Marcos Roberto Menin onde 

cumprimentou a todos e inicialmente o falou de uma reunião ocorrida na 

comunidade Jacamim, onde recebeu informações por meio de um morador do 

local referente a reunião com o Sr. Jeová diretor do INTERMAT, então o 

vereador disse que ligou para o secretário de agricultura questionando sobre a 

referida reunião e o mesmo afirmou que soube em partes, Menin pontuou que a 

sessenta dias aconteceu uma reunião na cidade onde o vereador passou aos 

moradores da Jacamim o que era necessário fazer para adiantar a documentação, 

mas lamenta que eles não ouviram, falando que a prefeitura iria fazer o trabalho, 

então o vereador argumenta ser mentira, que a prefeitura só auxilia, afirmando 

que quem fez a Geo da área foi a empresa Terra Consultoria, continuando, disse 

que as comunidades Vila Rural I e II o ouviu e estão com 90% da documentação 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 5 de 13 
 

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/ 

 

pronta, então disse que o Sr. Jeová falou na reunião da comunidade Jacamim 

que era obrigação do  INTERMAT fazer a regularização, mas que o mesmo não 

possui condições, e que se a população ajudasse, ele vinha e entregava os títulos, 

confirmando o que o vereador afirmou no passado, o vereador deixou um pedido 

ao presidente, vereador Emerson Machado, que desse um recado para a 

Secretaria de Agricultura que quando não poder ajudar, que não atrapalhem, o 

vereador disse não ganhar nada em troca, pois é dever do mesmo ajudar, 

afirmou ainda que os secretários necessitam parar de ter “ciúmes” dos 

vereadores, continuando sua fala, o vereador parabenizou o Sr. Zamir pela 

organização da Prifest, em seguida falou da reunião da APROTELES, 

salientando ser uma organização de  grande valia, onde pegaram maquinários 

sucateados, os consertaram para assim darem devida manutenção da MT-325 até 

a cidade de Juara, finalizando, agradeceu o secretário de saúde por trocar o 

bebedor do posto de saúde do Jardim Primavera e disse afirmou que já havia 

solicitado a moção para os jogos, antes da moção de Carlinda, mas a 

documentação não havia sido encaminhada. Dando sequência nas falas, usou a 

tribuna o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão) no qual cumprimentou a 

todos, iniciou seu discurso voltado a obra da ponte que da acesso ao bairro Boa 

Nova, salientando que a prefeitura está falida, sem ter condição sequer de pagar 

os salários dos funcionários porém está dando o melhor de si na execução da 

obra, o vereador destacou o esforço do engenheiro Fernando na conclusão da 

obra, continuando sua fala, o vereador afirmou que existe pessoas com desejo 

para que a obra não fosse concluída, salientando que se a obra for mal, o 

vereador e a administração irá mal, mas argumenta que vão “ter que engolir”, 

em alguns dias entregarão a obra concluída, custando aos cofres públicos 

aproximadamente R$ 500 mil, o vereador acentua que está orgulho por entregar 

uma obra desse nível em seu primeiro ano de mandato porque não mediu 

esforços em reivindicá-la, beneficiando assim mais de dois mil moradores, 

finalizando, disse que ficou entristecido pois enquanto o bairro Boa Nova está 

padecendo na poeira, o caminhão da brigada está molhando o asfalto do bairro 
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Jardim Universitário. Elisa Gomes Machado usou a tribuna onde 

cumprimentou a todos os presentes e parabenizando o secretário Zamir Mendes 

em conjunto com sua equipe pelos trabalhos realizados a frente da Secretaria de 

Esportes, a vereadora deixou seus sentimentos a família do funcionário público 

José Ribamar, que faleceu na manhã do dia de hoje, Elisa agradeceu o secretário 

de saúde e o prefeito pela contratação de três enfermeiras para atender os postos 

de saúde, mas argumenta que é preciso fazer o teste seletivo para assim resolver 

os problemas de todas as secretarias destacando que concorda com o discurso do 

vereador Charles referente ao atendimento noturno a população mas afirma que 

fica preocupada pela falta de profissionais no município, disse ainda que está 

visitando todas as unidades de saúde e em algumas os plantões estão alternados 

entre enfermeira e médicos, salientando que pelo menos enfermeiros deveriam 

ter o dia todo nas unidades, já que não tem médicos, em seguida, agradeceu 

também a abertura do posto de saúde da Pista do Cabeça, argumentando que não 

deve deixar que falte combustível para os médicos se deslocarem até o local, 

finalizando, a vereadora falou que está preocupada com a demanda da Secretaria 

de Infraestrutura onde há 816 obras entre pontes e bueiros para serem 

recuperados antes da chuva e evitem que alunos fiquem sem aula e o produtor 

não fique sem trafegabilidade, disse ainda que desde que aconteceu a reunião 

com o secretário Elói, foi comunicado que haveria a necessidade de cerca de R$ 

400 mil para a recuperação de maquinários, posteriormente foi exonerados 

servidores, Elisa então afirma que a problemática deve ser resolvida através de 

um TAC, pois as chuvas estão próximas e haverá problemas, disse também que 

os recursos do FETHAB são poucos, uma média de R$ 150 mil mensais, porque 

foi dividido o mesmo em FETHAB I e II, afirmando que na época foi contra a 

mudança, pois quem saiu perdendo foi os municípios, afirmando que vai fazer 

um documento para o estado que pavimente as rodovias estaduais, favorecendo 

assim os municípios. Usou a tribuna o vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) onde cumprimentou a todos e inicialmente afirmou que se deve 

observar a dificuldade em nível nacional, no município a situação não é 
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diferente, salientando sobre a Secretaria de Infraestrutura, onde o secretário Elói 

tem boa vontade para realizar ações mas não possui ferramentas suficientes, que 

está trabalhando com apenas 20% de servidores necessários e o período chuvoso 

está se aproximando, Mendonça afirma que caso não haja mão de obra, não 

conseguirão atender a demanda, continuando, o vereador disse que cobranças 

devem ser feitas mas que também deve se ajudar com soluções, pois a demanda 

é imensa, acentuou os vereadores devem reunir com o promotor para que a 

questão teste seletivo seja solucionada, pois não adianta levar para a sociedade a 

demanda e o secretário não ter ferramentas suficientes para executar obras,  

finalizando, disse que ficou preocupado com o Ministro da Justiça e com a 

criminalidade no Rio de Janeiro, onde bandidos invadiram o morro e trocaram 

tiros com outros bandidos, e o exercito brasileiro não pode fazer nada. Neste 

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

vereador Charles Miranda de Medeiros, onde afirmou que em 1991, os 

cientistas políticos, já previam uma revolução civil no Brasil no final do século 

20 e tinham certeza que estava caminhando para o caos, o qual está ocorrendo 

hoje, afirmando que tudo que ocorre é fruto dos administradores da década de 

90, estando o Brasil a beira de uma revolução. Fez o uso da fala o vereador 

Oslen Dias Santos (Tuti) no qual cumprimentou a todos, iniciando agradecendo 

a presença de todos, destacando o professor Fausto, onde foi aluno do mesmo, e 

como a educação e os estudos eram diferentes da atualidade, em seguida, 

parabenizou o grupo Floresta de Comunicação que com uma parceria entre a 

rádio e a gravadora do cantor Leonardo, estão realizando uma campanha, onde 

as pessoas trocam 1 kilo de alimento por um cupom para concorrer a uma moto, 

fazendo assim doação dos alimentos ao Hospital Regional, APAE e CEEDA. 

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

palavra a vereadora Elisa Gomes Machado onde informou que a equipe da 

Rádio Floresta também faz doação de materiais de limpeza para o lar dos idosos. 

Retomando sua fala, o vereador Oslen dias Santos (Tuti) deixou sua indignação 

com a Secretaria de Meio Ambiente, onde já estão no nono mês de 
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administração e a secretaria não conseguiu fazer uma cerca de alambrado no 

aterro seco, disse ainda que já cobrou a secretária Elza várias vezes e a mesma 

sempre arruma desculpas, afirmando que ela fica brava com as cobranças, sendo 

o mal de alguns secretários da administração do prefeito Asiel. Em 

prosseguimento, José Elói Crestani cumprimentou a todos e inicialmente 

afirmou que o município está repleto de problemas, afirmando que o prefeito 

está abatido com toda a problemática existente, informando que realizou 

juntamente com outros vereadores algumas reivindicações e requerimentos 

entregando ao prefeito para o mesmo levar em mãos até Brasília, buscando 

assim alguma alternativa de emendas para o município, continuando sua fala, o 

vereador discursou sobre queimadas e a poeira que estão prejudicando a saúde 

da população, afirmando que o município precisa urgentemente preparar um 

caminhão e deixar a disposição da Secretaria de Infraestrutura para dar suporte 

quando houver necessidade, disse ainda que muito é falado em tribuna mas às 

vezes as reivindicações não chegam até o prefeito, afirmando que há a 

necessidade de reunir para poder resolver a questão, após, agradeceu também a 

Rede Floresta pela campanha de doação de alimentos, onde está beneficiando 

centenas de pessoas, finalizando, agradeceu o prefeito Asiel por ter atendido sua 

reivindicação, reabrindo o posto de saúde da Pista do Cabeça. Usou da fala o 

vereador Demilson Nunes Siqueira o qual cumprimentou a todos os presentes, 

ressaltando a presença do secretário de esportes, Zamir Mendes e demais 

profissionais da área, em seguida falou do campeonato do Setor das Araras, 

“Copa Cinquentinha”, onde os campeões foram à equipe da Agromotor, 

continuando agradeceu o secretário de esporte Zamir Mendes por ter buscado o 

transporte para a equipe de Alta Floresta jogar e representar o município na 

cidade de Carlinda no último sábado, onde tanto a equipe masculina, quanto a 

feminina trouxeram títulos para o município, em seguida o vereador parabenizou 

o Rotary pela festa da 12º Prifest, após falou de sua preocupação com a empresa 

IGUÁ, onde a mesma afirma que está regularizada e o vereador acredita que não 

está, pois há ruas com vazamentos e eles não vão arrumar, finalizando 
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parabenizou a prefeitura pela limpeza realizada no cemitério municipal. Usou a 

tribuna o vereador Luiz Carlos de Queiroz na qual cumprimentou a todos, 

ressaltando a presença da equipe da Secretaria de Esporte, inicialmente, 

discursou aos companheiros sobre a preocupação com a administração 

municipal, devido a situação complicada que está o município e deixou uma 

proposta ao presidente, vereador Emerson Machado, para que se faça uma 

reunião administrativa com o prefeito, secretário de obras, Ministério Público, 

Assessoria Jurídica (da prefeitura e da câmara) e vereadores, para ações 

resolutivas e concretas referente a situação atual da Secretaria de Infraestrutura, 

citando exemplo da reunião da PROTELES, que está cuidando da rodovia MT-

325, afirmando que o governo do Eestado está “fugindo” de suas obrigações e 

responsabilidades, argumentando que chegou a a hora do município dar um 

basta na atual situação do FETHAB, onde o município arrecada 

aproximadamente R$ 100 mil, salientando que há um projeto na casa tramitando 

onde prevê que município repassará aproximadamente R$ 15 mil para a AMM, 

esta que será responsável pelo FETHAB, reduzindo ainda mais o valor 

repassado, dado continuidade, o vereador afirma que sobrará ao município a 

responsabilidade de cuidar das estradas estaduais, reafirmando que está na hora 

de dar um basta no FETHAB, continuando, parabenizou todos os Rotarianos 

pela belíssima festa da Prifest, parabenizando também o secretário de esportes 

Zamir Mendes e sua equipe pelo brilhante trabalho realizado no município, 

finalizando, o vereador lembrou a todos da audiência pública para a discussão 

do PPA, agradecendo o vereador Mequiel pela divulgação da audiência nas 

redes sociais. O vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) no qual 

cumprimentou a todos, inicialmente falou que foi apresentada na sessão a 

tramitação do projeto, onde houve a concordância de todos os vereadores para 

haver mais transparência nas licitações realizadas na prefeitura, sendo um 

projeto especifico, obrigando o prefeito após a conclusão e homologação da 

licitação, repassar em 10 dias, todos os tramites para o Poder Legislativo, então 

o vereador afirma que a câmara quer assim, ajudar o prefeito e 
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consequentemente o município, continuando, disse que a prefeitura deve 

valorizar o comercio local, desde que o mesmo esteja com preço justo, deixando 

em aberto o projeto para os vereadores fazerem emendas, continuando, citou os 

requerimentos feito por ele e pelos demais vereadores, os quais não obterão 

respostas, acentuou que há necessidade de transparência na atual administração 

publica, em seguida, falou da rua Piauí, informando que segundo o secretário até 

o final de semana chega o material da população que foi utilizado pela 

prefeitura, finalizando, disse que gostaria de ser convidado para as reuniões do 

SINTEP, afirmando que o desejo de ouvi-los enquanto cidadão, sugerindo que 

quando houver reuniões, convites sejam enviados aos vereadores, afirmando que 

não acha justo os professores estarem na eminência de entrarem em greve por 

motivo de mal gerenciamento da administração publica. Neste intermédio, 

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

Zacarias Ferreira onde afirmou que como acompanha diretamente a Secretaria 

de Educação sempre comunica sobre as reuniões. Retomando sua fala, o 

vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) informou que tem certeza 

que a câmara esta bem representada pelo vereador Mequiel, mas deixa o pedido 

para o SINTEP que quando houver reuniões, oficialize a câmara, para que os 

vereadores possam participar, finalizando, disse ao vereador Tuti que a empresa 

Juruena voltou os trabalhos das cinco pontes de concreto, afirmando que até 

dezembro serão concluídas, falando também que o mercado Maringá pediu 

autorização para fazer a pintura da faixa de pedestre em frente ao 

estabelecimento, disse que irá conversar com o secretário de transito e também 

irá defender uma faixa elevada daquele local. A seguir, transferindo a condução 

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

Vereador Emerson Sais Machado, no qual cumprimentou a todos, iniciou 

falando da ida do prefeito Asiel à Brasília, salientando que o mesmo está muito 

preocupado com a situação do município, onde os recursos estão sendo 

insuficientes, continuando, o vereador disse que o prefeito pediu aos vereadores 

que fizessem pedidos de emendas aos deputados de seus partidos, levando esses 
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pedidos em mãos, em seguida falou que o FETHAB é um presente de grego, 

disse que é passado aproximadamente R$ 100 mil e o município precisa fazer as 

pontes e cuidar ainda das estradas estaduais, Emerson disse acreditar que se 

desistirem desses recursos, ficarão sem o dinheiro e continuarão com os 

serviços, afirmando ser melhor ficar com o pouco do dinheiro que é oferecido, 

continuando falou sobre a cultura no município, onde esteve conversando com a 

diretora de cultura municipal, senhora Flávia Bulhões, falando com ela sobre 

seus planos, pois há muitos recursos em Brasília sendo destinados a cultura nos 

municípios, então a mesma lhe informou que como diretora não pode ir atrás 

desses recursos, precisando a mesma ser secretária para assim  fazer os projetos 

para a cultura no município, então o vereador explanou que o prefeito deveria 

passar aquela coordenadoria como secretaria, para assim o município não perder 

recursos, finalizando, disse que foi falado que o município tem 800 pontes e 

bueiros, afirmando não ser verdade que todos estão estragadas como disseram, 

mas que apenas alguns precisam de reparos, acentuando que há muitas coisas 

boas e há vereadores só criticando e que a prefeitura não tem dinheiro e todos 

precisam entender a situação atual da administração. Concluída a fase de uso da 

tribuna e retomando a condução dos trabalhos, o Senhor Presidente solicitou do 

Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo regimental, havendo a 

concordância de todos. Passando à Ordem do Dia, foi solicitada do secretário a 

leitura do RReeqquueerriimmeennttoo  004455//22001177  (RREEQQUUEERR  oo  eennccaammiinnhhaammeennttoo  ddoo  pprreesseennttee  

eexxppeeddiieennttee  àà  rreessppoonnssáávveell  ppeellaa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  ddoo  AAeerrooppoorrttoo  MMuunniicciippaall  ““PPiilloottoo  

OOssvvaallddoo  MMaarrqquueess  DDiiaass””,,  SSrraa..  MMaarriiaa  NNuunneess  SSooaarreess,,  ppaarraa  qquuee  eennvviiee  aa  eessttee  PPooddeerr  

LLeeggiissllaattiivvoo,,  iinnffoorrmmaaççõõeess  ccoonnccrreettaass  ddooss  vvaalloorreess  aarrrreeccaaddaaddooss  mmeennssaallmmeennttee  aattrraavvééss  

ddaaqquueellee  tteerrmmiinnaall  aaeerrooppoorrttuuáárriioo,,  nnoo  ppeerrííooddoo  ccoommpprreeeennddiiddoo  eennttrree  jjaanneeiirroo  ee  aaggoossttoo  

ddee  22001177,,  ppaarraa  aapprreecciiaaççããoo)),, que por sua vez foi discutido pelo vereador José Elói 

Crestani onde afirmou que fez o requerimento devido às condições péssimas 

que do aeroporto se encontra, e não há recursos, afirmando que com esse 

requerimento irá verificar o recurso que o aeroporto recebe para assim poderem 

fazer indicações necessárias as pessoas que prestam serviços no aeroporto. 
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Encerrada as discussões o RReeqquueerriimmeennttoo  004455//22001177 foi colocado em votação 

onde foi aapprroovvaaddoo por unanimidade. Ato contínuo, foi solicitada do secretário a 

leitura do RReeqquueerriimmeennttoo  ss//nnºº  ((RREEQQUUEERR  aa  uuttiilliizzaaççããoo  ddoo  PPlleennáárriioo  AArrnnaallddoo  

CCoorrcciinnoo,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  oo  ssiisstteemmaa  ddee  ssoonnoorriizzaaççããoo,,  nnoo  ddiiaa  2211  ddee  oouuttuubbrroo  ddoo  

ccoorrrreennttee,,  ddaass  1144::0000  ààss  1199::0000  hhoorraass,,  ccoomm  aa  ffiinnaalliiddaaddee  ddee  rreeaalliizzaaççããoo  ddoo  

llaannççaammeennttoo  ddoo  PPSSCC  MMuullhheerr  nnoo  mmuunniiccííppiioo)), que por sua vez foi discutido pelo 

vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), qual afirmou que a presidente 

do partido não pode estar presente, mas mandou os agradecimentos aos 

vereadores que votarem a favor do requerimento para os mesmos usarem o 

plenário no próximo dia 21, para a implantação do PSC mulher em Alta 

Floresta. Não havendo nada mais a ser discutido, o RReeqquueerriimmeennttoo  ss//nnºº foi 

colocado m votação e aapprroovvaaddoo. Foi solicitada do secretário a leitura do OOffíícciioo  

nnºº  116600//22001177  ((RREEQQUUEERR  aa  ddiissppoonniibbiilliiddaaddee  ddee  uussoo  ddaa  ttrriibbuunnaa  ddaa  CCââmmaarraa  

MMuunniicciippaall  ppeelloo  SSrr..  TThhiiaaggoo  LLuuiizz  DDaannccoonnaa,,  PPrreessiiddeennttee  ddoo  CCoonnsseellhhoo  MMuunniicciippaall  ddooss  

DDiirreeiittooss  ddaa  PPeessssooaa  IIddoossaa,,  ccoomm  aa  ffiinnaalliiddaaddee  ddee  ddaarr  ccoonnhheecciimmeennttoo  aaoo  PPooddeerr  

LLeeggiissllaattiivvoo  ee  aa  ssoocciieeddaaddee  ppúúbblliiccaa,,  ddaass  aattiivviiddaaddeess  eexxeeccuuttaaddaass  ppeelloo  CCoonnsseellhhoo,,  

ppllaannoo  ddee  aaççããoo  ddee  22001177,,  eennffaattiizzaarr  ssoobbrree  aabbeerrttuurraa  ddaass  iinnssccrriiççõõeess  ddaass  eennttiiddaaddeess  nnoo  

CCoonnsseellhhoo  ee  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddooss  vveerreeaaddooss  ddoo  mmuunniiccííppiioo  ddee  AAllttaa  FFlloorreessttaa  eemm  

ddiivveerrssooss  ttrraabbaallhhooss  rreeaalliizzaaddooss,,  uummaa  vveezz  qquuee  oo  CCoonnsseellhhoo  éé  uumm  óórrggããoo  ddeelliibbeerraattiivvoo  ee  

ttaammbbéémm  ffiissccaalliizzaaddoorr)), que foi votado e aapprroovvaaddoo. Foi solicitada do secretário a 

leitura da MMooççããoo  nnºº  003388//22001177  ((CCOONNGGRRAATTUULLAAÇÇÕÕEESS  ccoomm  oo  SSeeccrreettáárriioo  

MMuunniicciippaall  ddee  EEssppoorrtteess  ee  LLaazzeerr,,  SSrr..  ZZaammiirr  MMeennddeess,,  ee  oo  CCoooorrddeennaaddoorr  ddee  EEssppoorrtteess,,  

SSrr..  NNiillssoonn  JJaammeess  ddee  FFrreeiittaass,,  oo  AArraannhhaa,,  eexxtteennssiivvaa  aa  ttooddooss  ooss  eennvvoollvviiddooss  ee  

ccoollaabboorraaddoorreess,,  ppeellaa  bbrriillhhaannttee  oorrggaanniizzaaççããoo  ee  ssuucceessssoo  ddooss  JJooggooss  EEssccoollaarreess  ddaa  

JJuuvveennttuuddee  22001177  --  EEttaappaa  EEssttaadduuaall  CCaatteeggoorriiaa  ""AA""--  SSeeddee  AAllttaa  FFlloorreessttaa  ––  MMTT)) que 

foi comentada pelos vereadores: Marcos Roberto Menin, Demilson Nunes 

Siqueira, Valdecir José Mendonça(Mendonça), José Elói Crestani, Charles 

Miranda de Medeiros, Oslen Dias Santos(Tuti), Elisa Gomes Machado, 

Aparecida Scatambuli Sicuto(Cida) e Emerson Sais Machado que de mesmo 

modo, parabenizaram o secretário Zamir Mendes e todos os professores e 
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componentes da equipe pelo brilhante trabalho na área do esporte, destacando a 

união da equipe, salientaram a importância de ter o esporte no município, e os 

bons frutos que rendem para nossas crianças, adolescentes e jovens do 

município, salientaram que a secretaria necessita de mais apóio da administração 

pública e dá população. Não havendo nada mais a ser discutido, a MMooççããoo  

003388//22001177 foi colocada votação e aapprroovvaaddaa. Para concluir, não havendo pedido 

de explicações pessoais, o Senhor Presidente Emerson discursou sobre um 

projeto que chegou antes da sessão, não dando para colocar em pauta, 

salientando que será convocada uma sessão extraordinária, para o referido 

projeto, destacando a presença da secretária de educação, solicitando uma 

reunião com todos os vereadores na sala de reuniões da casa de leis para discutir 

sobre o projeto, continuando, o presidente convocou os vereadores para uma 

sessão extraordinária em até uma hora com fins de deliberação do Projeto de Lei 

nº 1926/2017 do poder Executivo Municipal em regime urgência especial. 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 

dez minutos o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão. 


