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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia dois de março de dois 

mil e dezessete, com início às nove horas e onze minutos, sob a Presidência e 

presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, bem como, a 

presença dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto, Charles 

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

Aparecido dos Santos (Cidão), José Elói Crestani, Marcos Roberto Menin, 

Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen Dias dos Santos (Tuti), Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida Pires) e Valdecir José dos Santos (Mendonça). De princípio o 

Senhor Presidente cumprimentou à todos e solicitou do Senhor Secretário a 

leitura da lista de presença, o qual assim o fez. Verificado o quórum e pedindo a 

proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão. Neste 

momento o Senhor Presidente pediu um minuto de silêncio em homenagem ao 

ex-vereador Irmão Walter. Passando ao Expediente, foram colocadas em 

discussão as Atas das Sessões anteriores, as quais foram discutidas pelo 

Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual solicitou que seja colocado nas 

atas, o horário do início, o intervalo e o término das Sessões, não 

necessariamente nestas que estão sendo votadas, mas nas próximas, e que seja 

informado o tempo em que a Sessão ficou suspensa, para conhecimento da 

população. Após as discussões, as Atas foram colocadas em votação as quais 

foram aprovadas por unanimidade. Na sequência o Senhor Secretário fez a 

leitura das seguintes correspondências recebidas: Portaria nº 056/2017, de 

autoria do Presidente Emerson Machado, declarando “Luto Oficial” por três 

dias, em virtude do falecimento do ex-Vereador Walter Moreira Costa “Irmão 

Walter”; Ofício da Assistente de Gabinete de Vereador, Elisangela Trizzi, 

comunicando a ausência do Vereador Luiz Carlos de Queiroz na presente 

Sessão, por motivo de doença na família; Ofício do IPREAF, encaminhando 

Balancete Financeiro relativo ao mês de Janeiro de 2017, e Ofício do IPREAF 

encaminhando Balanços e Anexos da Lei nº 4.320/64, bem como, as Notas 

Explicativas e de Controle Interno, relativos ao exercício de 2016. Após o 
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Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: 

Indicação nº 018/2017, de autoria da Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto; 

Indicações nºs. 019 e 020/2017, ambas de autoria da Vereadora Elisa Gomes 

Machado; Projeto de Resolução nº 001/2017, de autoria dos Vereadores: Elisa 

Gomes Machado, Demilson Nunes Siqueira, Mequiel Zacarias Ferreira, 

Aparecida Scatambuli Sicuto e Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), que em 

súmula: “Dispõe sobre o dia e horário de realização das Sessões Ordinárias da 

Câmara Municipal em caráter experimental e temporário e dá outras 

providências”; Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2017, de autoria da 

Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, que em súmula: “Concede Prêmio 

Mulher Destaque à NESILE MARIA CASAGRANDA”; Projeto de Decreto 

Legislativo nº 004/2017, de autoria do Vereador Charles Miranda Medeiros, que 

em súmula: “Concede Prêmio Mulher Destaque à ADAGMAR PIVA 

PINHEIRO”; Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2017, de autoria do 

Vereador Demilson Nunes Siqueira, que em súmula: “Concede Prêmio Mulher 

Destaque à LIDIA TERUEL MARTIM TIZO”; Projeto de Decreto Legislativo 

nº 006/2017, de autoria da Vereadora Elisa Gomes Machado, que em súmula: 

“Concede Prêmio Mulher Destaque à SELMA SOARES DE LIMA DE LIRA”; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2017, de autoria do Vereador José 

Aparecido dos Santos (Cidão), que em súmula: “Concede Prêmio Mulher 

Destaque à FÁTIMA APARECIDA CASTRIANI PEREIRA”; Projeto de 

Decreto Legislativo nº 008/2017, de autoria do Vereador José Elói Crestani, que 

em súmula: “Concede Prêmio Mulher Destaque à ARISNIR MARIA DE 

CAMPOS CAVAGNOLI”; Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2017, de 

autoria do Vereador Luiz Carlos de Queiróz, que em súmula: “Concede Prêmio 

Mulher Destaque à NAZARÉ MARTINS CARDOSO”; Projeto de Decreto 

Legislativo nº 010/2017, de autoria do Vereador Marcos Roberto Menin, que em 

súmula: “Concede Prêmio Mulher Destaque à HELENA MARCATO MENIN”; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2017, de autoria do Vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira, que em súmula: “Concede Prêmio Mulher Destaque à 
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MARIA ROQUE LELES”; Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2017, de 

autoria do Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), que em súmula: “Concede 

Prêmio Mulher Destaque à MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO”; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2017, de autoria do Vereador Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida), que em súmula: “Concede Prêmio Mulher Destaque 

à MARGARIDA MARIA PEREIRA”; Projeto de Decreto Legislativo nº 

014/2017, de autoria do Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), que em 

súmula: “Concede Prêmio Mulher Destaque à ESMERALDA ALVES DE 

OLIVEIRA”; Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2017, de autoria do 

Vereador Emerson Sais Machado, que em súmula: “Concede Prêmio Mulher 

Destaque à HILDA MARCELINO PATEL”; O Senhor Presidente informou que 

as matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme disposição 

regimental. Passando ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos 

Senhores Vereadores que, o tempo destinado a cada um será de dez minutos, 

conforme ordem de inscrição. O primeiro a usar da Tribuna foi o Vereador 

Oslen Dias dos Santos (Tuti), o qual cumprimentou aos presentes e de início 

deixou os sentimentos à família do Irmão Walter, e que não irá usar a Tribuna 

em respeito, e que o parlamento perde um grande Vereador. Após fez uso da 

palavra a Vereadora Elisa Gomes Machado, a qual cumprimentou aos 

presentes e inicialmente expressou os sentimentos pela passagem do Irmão 

Walter, que atuou como Vereador nesta Casa de Leis. Destacou que fez duas 

Indicações, na verdade, reforçou as mesmas, porque estas Indicações vem sendo 

feitas desde os anos de 2007 (dois mil e sete) e 2008 (dois mil e oito), explicou 

que, no caso da Delegacia da Mulher, o município já disponibilizou a área, para 

que seja construído esse espaço, e que o Governo do Estado tem a obrigação de 

manter, e, também, para que o município tenha uma casa para abrigar estas 

mulheres, disse que já existe um Centro de Referência que as orientam mas, 

precisa haver um espaço para elas ficarem abrigadas a partir do momento que 

saem de casa, e afirma que, aproveitado o mês de março, mês que 

comemoramos o Dia da Mulher, deve-se refletir o porquê desse dia. A 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

Pág. 4 de 12 
 

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/ 

 

Vereadora convidou os colegas Vereadores, principalmente os Vereadores das 

Comissões Legislação e Acompanhamento de Orçamento, para participarem da 

Audiência Pública da apresentação do último quadrimestre da Prefeitura 

Municipal, sendo fundamentais suas participações, explicou que foram 

convocados para segunda-feira, mas só estavam presentes, ela (Vereadora Elisa) 

e o Vereador Mequiel, sugeriu então, que fosse adiada para sexta-feira, por 

motivo da festa do carnaval e da pouca divulgação, sendo de suma importante a 

participação de todos. Afirma que quer deixar uma fala, não para julgar 

ninguém, mas para cobrar o Executivo, porque o Lar dos Idosos está sem 

convênio, afirmou que já esteve na Prefeitura cobrando, e que foi informada 

que, não foi feito o marco regulatório, e que essa Lei é de 2015 (dois mil e 

quinze), e que desde o ano passado tem cobrado que trabalhe o marco enquanto 

os convênios estavam em vigência, e hoje os convênios venceram, e as entidades 

estão sem os mesmos. Disse que a área do esporte também ficou muito 

prejudicada, e alegavam que tinha mudança na Lei, mas não sentaram para 

resolver isso. Informou ainda que, esteve na Prefeitura, e todas as entidades já 

encaminharam seus planos de trabalho, e que as mesmas estão passando 

necessidades, disse que estão tendo que fazer campanhas para arrecadação ao 

Lar dos Idosos, falou que o convênio é pouco, mas ajuda muito. Pediu ao Líder 

do Prefeito, Vereador Elói, que cobre, junto ao Executivo, para que esta situação 

seja resolvida o mais rápido possível, e se o Projeto de Lei precisa vir para a 

Câmara, que ele venha em Regime de Urgência, sendo esta lei emergencial, e 

que voltará à Prefeitura para saber como está o encaminhamento, ressaltando, 

novamente, que a área do esporte foi muito prejudicada por falta de convênios, e 

está dependendo do Prefeito mandar o Projeto à Câmara para ser votado. 

Solicitou, novamente, ao Vereador Elói, que faça uma gestão, junto ao Prefeito, 

para que mande à esta Casa com relação ao convênio marco regulatório. Outra 

situação também levantada pela Vereadora, é sobre a questão da reforma 

administrativa, pois, daqui alguns dias, deverá acontecer a discussão e votação 

do PPA, que é o Plano Plurianual para os próximos quatro anos, e com esta 
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instabilidade poderá acontecer um impedimento para a discussão desse 

orçamento. Pediu que o Executivo resolva esta situação, pois, segundo a 

Vereadora, já foi feito um ofício ao Executivo, solicitando que o mesmo tome 

uma atitude para que isso não seja empecilho para a votação do PPA, LOA e 

LDO, para este ano que está começando. Na sequência usou da Tribuna o 

Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual cumprimentou aos 

presentes e de princípio deixou seu pesar pelo falecimento do Irmão Walter, 

ressaltando o caráter, a postura e imagem que o mesmo demonstrou enquanto 

esteve nessa terra, e que seu exemplo irá ficar nesta Casa de Lei e no nosso 

município. Destacou a presença da ex-secretária de Cultura, Senhora Arisnir, 

falando sobre sua gestão, que foi realizado um trabalho feito com amor, 

deixando um legado positivo para mais de seiscentas mulheres, com trabalhos 

desenvolvidos na área de pinturas, e que essas mulheres, depois que fizeram o 

curso, estão lucrando, parabenizou-a pelo grande trabalho. Pediu apoio ao 

Vereador Marcos Menin destacando que o mesmo começou bem, conseguiu 

verbas, e quer se unir para conseguir recursos para investir em cursos de 

pinturas, e conta com a ajuda do Vereador para levar essas atividades aos 

bairros. Declarou que iria reiniciar o discurso da semana passada sobre a 

criminalidade, porque não está tudo bem, e que precisa ser feita alguma coisa, 

pois os criminosos são pessoas daqui e estão aumentando, e acredita que devem 

ser tomadas algumas atitudes, porque eles realizam os crimes e estão se 

especializando, e se as autoridades competentes não fizerem nada, vai aumentar 

cada dia mais. Concluiu dizendo que tem que haver a mudança do Código Penal 

Brasileiro. Em seguida fez uso da Tribuna o Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira, o qual cumprimentou à todos, em especial as mulheres, ressaltando o 

mês de março, e que as mulheres merecem reconhecimento e valorização. 

Convidou à todos para um evento sobre mulheres contemporâneas, que 

acontecerá no domingo, às dezesseis horas, realizado pelo  TEAF, onde marca a 

valorização da mulher. Agradeceu ao Vereador Elói por ter conversado com o 

Executivo, para resolver a questão do lixão, e que, de maneira paliativa, 
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resolveu, mas, mantém a cobrança, pois, precisa ser resolvido de forma 

definitiva, e que está encaminhando um Requerimento ao Executivo, solicitando 

informações quanto ao andamento da implantação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico, que não foi desenvolvido e nem implantado, e precisa ser 

dada celeridade nesse processo. Acredita ser importante acompanhar esta 

questão e levar a sério, pois, já é o terceiro prazo de prorrogação na esfera 

federal relativo ao Plano do Gerenciamento dos Resíduos e, este ano foi 

prorrogado até dezembro de 2017 (dois mil e dezessete), e acredita que não irá 

ser prorrogado uma quarta vez, disse que é bastante importante que o município 

resolva esta questão, considerando que, além de tudo, é uma questão de saúde 

pública, e todos tem que abraçar a causa, pois, pessoas jogam lixo na beira das 

estradas. Pediu ao Vereador Elói para ser mais incisivo, junto ao Executivo, 

destacando que tem acompanhado algumas associações e, acredita que o 

acompanhamento fortalece o trabalho do Legislativo, por serem referências nos 

bairros. Reforçou a celeridade do projeto dos artistas de rua, demanda 

relativamente pequena nesse momento, mas precisa ser resolvida. Finalizou 

desejando à todos um bom mês de trabalho. Em seguida usou da Tribuna o 

Vereador José Elói Crestani, o qual cumprimentou a todos os presentes e 

inicialmente deixou os sentimentos à família do Irmão Walter, e que não usará a 

Tribuna em respeito ao grande companheiro. Na sequência usou da Tribuna o 

Vereador Charles Miranda Medeiros, o qual cumprimentou aos presentes e 

iniciou deixando os pêsames à família do amigo Irmão Walter, destacando as 

qualidades do mesmo, o carinho e respeito que tinha com todos. Cumprimentou 

a ex-secretária de Cultura, Senhora Arisnir, pelo seu trabalho, destacando que a 

mesma representou muito bem a pasta. Também agradeceu e parabenizou o 

Vereador Marcos Menin, junto com a Secretária Flávia, pelo carnaval. 

Comunicou à todos que o Prefeito Doutor Asiel viajou para o Canadá para um 

encontro de empresas extrativistas de mineração, para tentar trazer para Alta 

Floresta investimentos, fomentado o mercado e a região, afirmando que a função 

do Prefeito é trazer investidores, abrir mercados e mostrar o potencial da região. 
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Disse que foi procurado pelos moradores do bairro Boa Nova e foi informado 

que há uma rua intransitável no bairro, pois, a mesma possui um declínio, e com 

as chuvas encheu de água, pedindo ao representante do Executivo que haja a 

cobrança, junto ao Secretário de Obras, para solucionar o problema. Disse estar 

preocupado com o aumento dos roubos e furtos na cidade, e acredita que 

devemos esperar do Estado, mas que também, como cidadão, temos que fazer 

nossa parte, temos que denunciar, e se sabemos de alguma coisa, não se deve 

esperar só pelo poder público, precisa-se, em todo tempo, pedir à população para 

não se calar, disse ainda que, é importante fazer a conduta preventiva, ajudando 

o poder público. Disse que outra questão é sobre o lixão, que há uma 

preocupação com esta temática da educação do lixo, e existem questionamentos 

sobre qual o processo do lixo, a maneira que o pessoal está fazendo, e que deve 

haver informações à população sobre essa questão. Disse ainda que, a sociedade 

tem que trabalhar essa educação familiar, sobre a questão da incineração do lixo, 

a terceirização da coleta do lixo, enfim, pois, todos somos educadores. Aparte do 

Vereador Mendonça, o qual disse que, quando se falou no aumento da 

criminalidade, sabe-se que o Ministério Público aplicou muitas multas aos 

madeireiros, e que existe um recurso, e com a força dos Vereadores pode-se 

montar um centro de recuperação, para ser feito um investimento aos 

dependentes químicos, para ter um lugar onde as mães possam levar seus filhos. 

Retornando, Charles disse que esteve no lixão, na 1ª Norte, e que as pessoas 

continuam trabalhando de chinelo, pegando o lixo com as mãos, falando que 

deve haver uma organização para solucionar esse problema. Em seguida usou da 

palavra o Vereador Marcos Roberto Menin, o qual cumprimentou à todos e 

inicialmente disse que, nesse dia de hoje, queria começar falando de alegrias, 

mas com a morte do colega, Irmão Walter, que nos deixou, não tem como, pois 

é uma situação muito triste. Fez agradecimentos à Senhora Lenita e ao Deputado 

Romoaldo por ter conseguido a UTI aérea para levar o amigo à cidade de Lucas, 

mas, infelizmente, não foi a vontade de Deus que ele permanecesse, disse ainda 

que, o Irmão Walter foi companheiro de campanha, e quando tomou posse 
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recebeu um abraço forte do mesmo, que lhe disse que deveria realizar um bom 

trabalho, porém, infelizmente ele não vai poder ver seus trabalhos, mas em seu 

nome irá honrar seus trabalhos. Agradeceu, em nome da Secretária Adjunta, 

Flávia Bulhões, e toda a sua equipe e sua pasta, aos artistas, ressaltando a alegria 

dos mesmos em estarem trabalhando e fazendo uma festa bonita, disse que 

acredita que o carnaval é uma festa popular, e que várias famílias foram até lá e 

se divertirem, agradeceu, ainda, ao Corpo de Bombeiro pela ajuda, à PM, Polícia 

Civil, Guarda Municipal e ao Conselho Tutelar, que conseguiram manter a 

ordem daquela festa, agradeceu, também, o Deputado Romoaldo pela Emenda, o 

Governo do Estado e a COORDEMATO. Disse que estará indo a Cuiabá 

entregar pessoalmente todos os documentos, depoimentos e vídeos que 

comprovam que foi feito o carnaval de Alta Floresta. Afirmou que não é só 

pedido de festa, mas sim, irá aproveitar e pedir mais coisas para Alta Floresta. 

Pediu aos companheiros Vereadores que, quem tem o seu Deputado, deve 

realizar uma visita ao mesmo, pois, tudo que vier para o município de Alta 

Floresta é lucro. Sobre a homenagem da Mulher Destaque, disse que irá 

homenagear sua mãe, sabre o trabalho dela na sociedade e, acredita que merece 

o título, Disse à Senhora Arisnir que ela deixou seu legado, e gostaria de ver a 

mesma em outras Secretarias, ajudando as pessoas. Finalizando, convidou a 

todos para o velório do Irmão Walter para dar o último adeus ao amigo. Neste 

momento o Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, passou a 

Presidência ao seu Vice para fazer uso da Tribuna. De princípio cumprimentou à 

todos e, relatando sobre a morte do amigo Irmão Walter, disse que ajudou e o 

acompanhou em alguns momentos no seu leito, mas, infelizmente, ele partiu, 

deixou suas condolências à família. Parabenizou o Vereador Menin pelo 

brilhante trabalho no carnaval, disse que não participa, mas, acredita que tem 

que haver um respeito para cada religião, e que foi de suma importância a 

Emenda do Deputado Romoaldo para que acontecesse a festa no município. 

Falando à ex-secretária de Cultura, Senhora Arisnir, disse que ninguém irá tirar 

seu brilho, que seu trabalho ficará. Sobre a questão da saúde do nosso 
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município, disse que é muito pior do que a saúde dos municípios vizinhos, 

afirmou que não está falando do Hospital Regional, que é de competência do 

Governo do Estado, mas que também está abandonado. Falou que, do seu ponto 

de vista a saúde não vai bem, vai mal, e que houve o afastamento do Secretário 

de Saúde. Falou ainda que, quando sai pelos bairros há muitas reclamações, vê 

muitas pessoas nas filas, médicos não cumprindo seus horários, pessoas 

levantando quatro horas da manhã para pegar ficha, humilhação, indagando aos 

companheiros Vereadores o que estão fazendo para melhorar tudo isso, e que há 

uma responsabilidade direta sobre essas questões. Disse que há necessidade de 

um Secretário a altura nessa pasta, com sentimentos pelos outros, pela vida, 

acredita que precisa haver uma mudança grande na saúde, a gestão que está 

sendo feita está errada, precisa haver uma melhora, e como político, há um dever 

moral em buscar fundos para melhorar a saúde, que vem sendo arrastada há 

tanto tempo. Disse que não pode ser omisso em ver o povo sofrendo, 

mendigando uma consulta, que é um defensor do Prefeito Asiel, mas, acredita 

que ele (Prefeito), como médico, deve ter um olhar diferencial para com a saúde. 

Falou ainda que, a saúde está além da educação, além da obra, sem saúde não há 

estudo nem trabalho, e que precisa dar uma mão ao Executivo. Afirmou ainda 

que, há uma necessidade de “acochar” o Executivo, saber quem será o novo 

Secretário de Saúde, se vai saber administrar, ou ficará o município à mercê, 

afirmou que deve-se sabatinar o novo Secretário, e se o mesmo, realmente, 

entende de gestão pública, se sabe gerenciar. Disse que esperava muito mais do 

Prefeito por ser médico, e que ele precisa de uma equipe boa. Falou que acredita 

que todos tem que se colocar nessa luta, pois há muito sofrimento, destacando 

que, quando a Secretaria de Obras estava com problemas, conseguiram resolver, 

pois, foi feito um pedindo ao Prefeito, e indicaram o nome do ex-prefeito Elói 

Luiz de Almeida para o cargo, dando resultados, e que, se reuniram novamente, 

e pediram ao prefeito que o PMDB indique um novo Secretário à pasta da saúde. 

Disse que é um defensor do Prefeito, mas, como Presidente desta Casa, não pode 

deixar de cobrá-lo, e os Vereadores tem a obrigação de ajudá-lo. Aparte do 
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Vereador Charles, o qual afirmou que a questão da saúde é complexa, há uma 

sequências de erros, informou que há postos de saúde que não recebem nem um 

centavo do Governo, e são alimentados, exclusivamente, pela administração, e 

que os únicos postos de saúde que recebem recursos federal são os que tem 

PSF’s, e para encontrar médico para os PSF’s é muito complicado, porque, 

quando o médico está chegando ao município, percebe que os municípios 

vizinhos pagam mais, assim, o mesmo acaba optando por outro município, e o 

município fica com essa pendência. Disse ainda que, o município tem postos de 

saúde, mas não tem médicos. Disse que outro problema é a questão do 

“impurroterapia”, quando o paciente chega no posto de saúde com uma 

emergência, passando mal e é mandado para o Hospital Regional e o hospital 

não aceita, manda de volta para o posto, dizendo que estão tentando jogar o 

máximo possível para postos de saúde, falou ainda que, o Hospital Regional não 

quer atender a população em ambulatório, porém, não tem ambulatórios nos 

postos. Disse ainda que é muito complexo, porque o dinheiro da saúde vem 

pingado. Retornando, Emerson concordou que é complicado, mas, questionou 

como que em outros municípios não é tão ruim assim. Prometeu que vai se 

dedicar à área da saúde, se colocou, ainda, a disposição para fazer uma comissão 

sobre a saúde, e que, se for necessário, irá deixar outros trabalhos para se 

dedicar nessa área. Informou que há nove mil pessoas na fila de espera, e quer 

que o Prefeito olhe com olhos diferenciados para a saúde, questionou ainda, o 

porquê da UPA não funcionar, dizendo que irá descobrir. Finalizou fazendo um 

compromisso com a população sobre a saúde do município, pedindo aos colegas 

Vereadores que ajudem, e que haja uma dedicação nessa área. Neste momento o 

Senhor Presidente anunciou a morte da mãe do Vereador Luiz Carlos. 

Retornando à Presidência, o Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário 

autorização para dispensar o intervalo regimental, o qual todos concordaram. 

Passando à Ordem do Dia, foi colocado em deliberação o Requerimento nº 

005/2017, de autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, que “REQUER 

que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para 
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que através do órgão competente determine a apresentação à Câmara Municipal 

de Vereadores, da estimativa do impacto orçamentário-financeiro quanto à 

aplicação da Lei Municipal nº 2.359/2017, efeito da aprovação por esta Casa do 

Projeto de Lei nº 1.877/2017, para apreciação”, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida foi colocado em deliberação o Requerimento nº 

006/2017, de autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, que “REQUER 

que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para 

que através do órgão competente determine o envio de amplas informações 

quanto ao andamento da implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico 

pelo município, conforme estabelecido pelo Decreto 7.217/2010 e alterado pelo 

Decreto 8.629 de 30 de dezembro de 2.015, de que tratam das Diretrizes 

Nacionais para o Saneamento Básico, para apreciação”, o qual foi aprovado por 

todos. Na sequência foi colocado em deliberação o Requerimento nº 007/2017, 

de autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, que “REQUER que seja 

oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que através 

do órgão competente determine o envio de cópia do Decreto Municipal de 

enquadramento nominal nos cargos que compõem a estrutura administrativa, 

conforme estabelecido pelo artigo 91 da Lei Municipal nº 2.352/2016, que 

dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Alta 

Floresta-MT (reforma administrativa), para apreciação”, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida foi colocado em deliberação o Requerimento nº 

008/2017, de autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, que “REQUER 

que seja oficiado o Secretário Adjunto de Administração, que envie informações 

quanto ao número de médicos veterinários lotados na administração municipal, 

incluindo os respectivos nomes, locais de atuação e função desempenhada, para 

apreciação”, sendo discutido pelo seu autor, Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira, o qual disse que, para efeito de esclarecimentos, e conforme vai 

realizando os seus trabalhos, os Requerimentos são para as situações que 

carecem de explicações, e quem tiver alguma dúvida está à disposição. Após 

discussões, o referido Requerimento nº 008/2017 foi aprovado por todos. Neste 
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momento o Senhor Presidente falou sobre a reforma administrativa, dizendo que 

a Câmara já mandou um ofício para o Executivo solicitando para que seja 

revogada e feita de outra maneira, informando que já teve uma conversa com o 

Promotor e está aguardando resposta do Executivo. Sobre a questão da avenida 

do aeroporto, disse que esteve, ontem, no local e esclareceu que a demora é 

porque estão fabricando os tubos, e que a rua foi interditada, devido a existência 

de um buraco embaixo do asfalto, e se passar um carro pesado pode tombar 

dentro do córrego, sendo uma prevenção para que não aconteça nenhum 

acidente. Sobre a questão do lixão, disse que está acompanhando, com reuniões 

com o prefeito e a Promotoria, e é um problema em todo Brasil. Disse que o ex-

prefeito Romoaldo foi parabenizado pelo trabalho feito pelo lixão, pois, foi o 

único que conseguiu dar um andamento adequado para o lixão, e que outras 

administrações não deram continuidade. Após, o Senhor Presidente comunicou 

os Senhores Vereadores que a Ata desta Sessão será redigida e deliberada 

conforme disposição regimental. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a 

proteção de Deus e a presença de todos, o Senhor Presidente declarou encerrada 

a presente Sessão, às dez horas e quarenta e cinco minutos.  

 

  


