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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia dez de outubro de dois 

mil e dezessete, com início às nove horas e quatorze 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 CONT 

Nº 135/2017, referente aos balancetes de abril a julho da Prefeitura Municipal de 

Alta Floresta; e, Convite da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, Ministério 

Madureira, para participarem do Evento: Conectados, que ocorrerá nos dias 13, 14 

e 15 de outubro. Após, o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em 

apresentação: Indicação nº 172/2017, ao Secretário de Infraestrutura, a 

necessidade de implantação de redutores de velocidades nas ruas A-01 e Getúlio 

Dornelles Vargas (C-01) interligadas pela travessa CEPLAC, do Vereador José 

Aparecido dos Santos (Cidão); Indicação nº 173/2017, ao Prefeito Municipal Asiel 

Bezerra, com cópia ao Secretário Adjunto de Trânsito, Transporte e Segurança, a 

necessidade de implantação de uma faixa elevada em frente à Escola Vicente 

Francisco, localizada no bairro São José Operário, do Vereador José Elói Crestani; 

Indicação nº 174/2017, à Secretaria de Estado de Segurança Pública, a necessidade 

de transformar a POLITEC do município em Pólo Regional para atender o 

município e região, desmembrando da unidade de Sinop, da Vereadora Elisa 

Gomes Machado; Indicação 175/2017, ao Prefeito Municipal Asiel Bezerra, a 
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necessidade de estruturar e equipar a Defesa Civil do Município, com uma Camionete 

4x4, um GPS Garmim, uma máquina fotográfica, um computador com impressora 

colorida, uma cadeira giratória e um data show, dos Vereadores Emerson Sais 

Machado, Marcos Roberto Menin, José Elói Crestani e Charles Miranda Medeiros; 

e Indicação 176/2017, ao Secretário de Infraestrutura, a necessidade de implantação 

de quebra-molas entre a Rua B-5 e a Rua H-13, nas proximidades da Comunidade 

Padre Júlio Maria, do Vereador Luiz Carlos Queiroz; Projeto de Lei nº 1.931/2017 

que em súmula autoriza a doação de área a sociedade educacional Guarantã do 

Norte Ltda-ME, e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal; 

Projeto de Lei nº 012/2017 que em súmula denomina “Travessa Sandra Murata Ito” 

a Travessa B, situada no Canteiro Central, e dá outras providências, de autoria do 

Vereador Emerson Sais Machado; Projeto de Lei nº 013/2017 que em súmula 

reconhece como parte integrante da malha viária municipal e oficialmente 

denomina como “Estrada São João”, a via que especifica, de autoria do Vereador 

Marcos Roberto Menin; e, Projeto de Decreto Legislativo n. 018/2017 que em 

súmula dispõe sobre as Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Alta 

Floresta/MT, relativas ao exercício de 2013, gestão do Sr. Prefeito Asiel Bezerra de 

Araujo, de autoria da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária. 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 dois minutos, conforme sorteio bimestral e 

inscrição. O primeiro a usar da Tribuna foi o Vereador Luiz Carlos Queiróz que 

cumprimentou a todos e destacou a presença dos alunos da Escola Presbiteriana. 

Agradeceu a servidora Rose, pontuando que está no seu quinto mandato e é a 

primeira vez que usa a tribuna para falar do trabalho da servidora citada. Em 

seguida, o vereador agradeceu a servidora pela seriedade que teve nas reuniões 

administrativas com os Secretários Municipais. O próximo a utilizar a tribuna foi o 

Vereador Marcos Roberto Menin que iniciou o discurso cumprimentando a todos 

e disse que esteve na Capital, onde foi ao DETRAN para obter informações a 
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respeito da greve. Informou que na Capital somente a metade dos servidores 

aderiram à greve, e segundo informações repassadas, deverá haver uma reunião 

com os servidores do município de Alta Floresta para que o atendimento no 

município volte a ser normalizado. Mostrou sua preocupação por ter recebido 

diversas cobranças da população, devido ao fato de haver prazos específicos para a 

renovação das carteiras. Finalizando, pontuou que esteve no Gabinete do Deputado 

Dilmar, onde o mesmo garantiu que estará encaminhando uma patrulha 

mecanizada para a Vila Rural e que solicitou também uma emenda de quinhentos 

mil para a pavimentação asfáltica do bairro Jardim Primavera. Em prosseguimento, 

José Elói Crestani cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos alunos da 

Escola Presbiteriana. Em seguida, parabenizou o Prefeito Asiel e sua equipe pelo 

Encontro “Fronteira Agrícola”, afirmando que neste encontro se mostrou a 

capacidade do município de Alta Floresta na agricultura. Finalizando disse que fez 

uma emenda ao PPA 2018-2021, garantindo o adicional de insalubridade e 

periculosidade aos servidores que prestam serviços em áreas de risco. Valdecir 

José dos Santos (Mendonça) destacou e cumprimentou os alunos da Escola 

Presbiteriana. Falou sobre o evento “Expansão Agrícola”, afirmando que o mesmo 

mostrou a sociedade o potencial do município na produção de grãos, informando 

que são um milhão e trezentos mil hectares plantados, sem agredir o meio 

ambiente, frisando que o município está em expansão e fortificará a cidade. 

Finalizando, justificou a ausência do Prefeito nesta sessão para a deliberação do 

PPA. O presidente Emerson Sais Machado informou a todos que o tempo normal 

da tribuna destinado a cada vereador é de 7 minutos, mas por motivo da discussão e 

votação do PPA, o tempo foi reduzido para 2 minutos. Mequiel Zacarias Ferreira 

cumprimentou a todos, agradeceu a presença dos alunos e professores, se 

desculpando com o Vereador Menin pela intervenção enquanto o mesmo estava 

lendo as matérias em apresentação. Falou que valoriza a luta da categoria da 

educação, que estão reunidos em ato de greve, informando a todos que houve a 

Assembléia dos professores da rede municipal, onde ficou decidido que hoje 

estariam fazendo a referida intervenção. Acrescentou que não são atividades ao 
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acaso, que a categoria está lutando pelo atraso de seus salários, o reajuste da tabela 

dos interinos, entre outras reivindicações necessárias para o desenvolvimento de 

um bom do trabalho. Finalizou dizendo que apóia e acompanha a classe e suas 

reivindicações. José Aparecido dos Santos (Cidão) cumprimentou a todos. 

Destacou e parabenizou os professores pela iniciativa em trazer os alunos até a 

Câmara para assistir a sessão. Em seguida, fez uma cobrança aos colegas 

vereadores a fim de se reunirem e irem até Cuiabá para cobrar o Deputado 

Romoaldo e o Governador para que seja liberada a emenda de R$ 7 milhões, para 

pavimentação asfáltica prometida ao município, para que os mesmos possam dar 

uma resposta a população. Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) cumprimentou a 

todos, agradeceu a presença dos alunos e professores da Escola Presbiteriana. Na 

seqüência falou aos profissionais da Educação e Saúde do município que apóia sua 

luta, salientando que a mais de oito anos não ocorria os atrasos salariais, e agora 

voltou a ocorrer novamente. Afirmou que tem cobrado da Prefeitura um ajuste 

fiscal dos salários, para voltar a realizar os pagamentos em dia, reforçando 

novamente seu apoio as classes. Finalizando, falou sobre o pronunciamento do 

Vereador Cidão, dizendo que viu uma matéria, onde o Governador estaria 

liberando apenas quinhentos mil reais de emenda para cada Deputado de sua base, 

e, se colocou a disposição para fazer a cobrança ao Deputado e ao Governador. Na 

seqüência, a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) cumprimentou a 

todos, parabenizou os professores pela iniciativa em trazer os alunos para prestigiar 

a sessão na Câmara. Destacou o discurso do Vereador Cidão, afirmando que 

concorda que se deva tomar uma providência e irem a Cuiabá a real situação sobre 

a emenda de R$ 7 milhões. Disse que apóia os professores em suas manifestações, 

e, afirmou ser um direito que cada um tem para fazer suas reivindicações. 

Finalizando, parabenizou o Prefeito Asiel pelo 1º Encontro da Expansão Agrícola 

no município, dizendo que é uma luta do Executivo, onde o ano passado fez o 

estradeiro, e neste ano o evento agrícola, que vem aumentando assim cada dia o 

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

da palavra o Vereador Emerson Sais Machado onde informou a todos que está 
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tentando uma agenda com o Governador Pedro Taques há 20 dias, para discutir 

sobre a questão das emendas que ele prometeu, comprovadas através dos 

documentos que assinou, e repassar  a informação para a sociedade. Falou que 

espera conseguir uma agenda com o Governador ainda está semana. Dando 

prosseguimento, a vereadora Elisa Gomes Machado cumprimentou a todos e 

inicialmente disse que é solidária a paralisação dos profissionais da educação, 

afirmando que está acompanhando a luta dos mesmos na questão dos atrasos 

salariais onde há muitos anos não acontecia. Falou também sobre a atual situação 

da saúde no município, onde também os servidores estão com seus salários 

atrasados há vários meses, informando a todos que havia uma promessa de 

pagamento para hoje, e, caso não sair até amanha, os funcionários também irão 

aderir a greve. Solicitou ao Prefeito que seja feito planejamento, para que casos 

como estes não venham ocorrem mais. Por fim, deixou seus sentimentos com o 

episódio ocorrido na creche da cidade de Janaúba, onde se perderam tantas 

crianças. O vereador Demilson Nunes Siqueira cumprimentou a todos, reforçou a 

fala do Vereador Elói acerca do evento sobre expansão agrícola, realizado pela 

Prefeitura, afirmando que participou das palestras realizadas no evento, e que, a 

agricultura da região norte cresceu 85% em um ano, fomentando a economia no 

município. Finalizou dizendo que participou do encerramento do Campeonato 

Florestinha ocorrido na Associação dos Servidores Públicos, e parabenizou os 

servidores Josimar e Eder pela organização do evento. O vereador Charles 

Miranda de Medeiros cumprimentou a todos, iniciou dizendo que esteve em uma 

reunião com Prefeito Asiel pela manhã, e foi informado que o Executivo está 

aguardando o repasse do Fundo para fazer o pagamento da folha até dia 20. 

Parabenizou a professora da Escola Presbiteriana por ter proporcionado que os 

alunos viessem assistir à sessão ordinária e mostrar como funcionam os Três 

Poderes. Por fim, disse que também é servidor público há 20 anos e todo mês o 

pagamento é efetuado dia 20 por motivo de repasse, afirmando que os vereadores 

da base têm que cobrar o Executivo, por estarem representando o Governo do 

Asiel, sendo ainda maior a responsabilidade. Concluída a fase de uso da tribuna e 
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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, o Presidente Emerson Sais Machado, 

solicitou ao Soberano Plenário autorização para leitura, discussão e aprovação de 

todas as emendas em bloco, havendo a concordância de todos, com a exceção da 

Emenda nº 021/2017, a qual, a Vereadora Elisa Gomes Machado levantou questão 

de ordem e solicitou a votação e deliberação em separado. Assim sendo, foram 

colocadas em deliberação as seguintes proposituras: 1) Emendas nº 009, 010, 011, 

012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020 e 022/2017 (conforme autoria e assuntos 

que especificam), as quais foram discutidas pelos vereadores: Mequiel Zacarias 

Ferreira, que iniciou falando que o Projeto de Lei nº 1921/2017, do PPA é uma 

cópia de dois outros Projetos, dos municípios de Acorizal e Monte Carmelo. 

Acrescentou que conversou com o Diony, pois se tratava do Plano Plurianual dos 

próximos quatro anos da política do município, destacando que no projeto tinha 

coisas que não eram a realidade do município. Como forma de adequar o projeto 

sugeriu as alterações através dessas emendas, onde inseriu alguns elementos, 

principalmente no aspecto de fiscalização e acompanhamento, disse que em relação 

às emendas feitas no PPA no que tange as ações acrescentadas, procurou ouvir o 

que é necessário para o município, além do que estava previsto, inserindo várias 

atividades para o município. Finalizando disse que foram realizadas duas 

audiências públicas, com o Executivo e depois com o Legislativo, para se poder ter 

um plano que atenda as necessidades do município. Elisa Gomes Machado disse 

que as emendas era o que estava ausente do planejamento dos próximos quatro 

anos, sendo algumas bastante importantes, e que estavam ficando de fora. 

Acrescentou que é através das audiências públicas, promovidas pela Prefeitura e 

pela Câmara, que se conhecem as ações e aquelas que ficam de fora e são 

acrescentadas através das emendas. Finalizando a vereadora pediu a todos que 

entrem no site da Câmara Municipal para ver as emendas proposta, a fim de 

acompanhar e fiscalizar os trabalhos realizados pelo Executivo. Emerson Sais 

Machado comunicou à vereadora que a mesma poderia discutir um pouco mais 
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sobre as emendas, por se tratar da discussão de várias emendas e o tempo destinado 

inicialmente ser curto. Elisa Gomes Machado retornou dizendo que algumas 

emendas que foram colocadas, têm o interesse de atender diversas áreas, e que após 

discutirem as emendas irão discutir o projeto. Falou que na discussão do projeto 

estará falando sobre sua importância, afirmando que o projeto em discussão será 

para os próximos quatro anos, tendo que ser muito bem analisado e estudado. 

Finalizando a Vereadora disse que procurou os conselhos para ouvi-los, e verificar 

se ações propostas estavam de acordo ou se teria que acrescentar ações através de 

emendas. Por fim, disse que para o próximo ano o município terá um orçamento de 

mais 132 milhões, e, juntando os quatro anos chegará a aproximadamente 600 

milhões, que bem planejados, não necessitará esperar recursos do Governo 

Estadual e Federal para pagar os salários dos servidores. Emerson Sais Machado 

solicitou aos Vereadores que discutam apenas sobre as emendas, para assim não 

ferir o Regimento. José Elói Crestani justificou que a Emenda 017/2017 que 

garante o adicional de insalubridade e periculosidade aos servidores da saúde e 

trânsito, também é de sua autoria, pontuando que o Secretário se esqueceu de 

mencionar seu nome. Mequiel Zacarias Ferreira disse que as emendas propostas 

para o PPA são resultados das discussões feitas com a população, pois o município 

demanda de quase todas as atividades previstas. Lembrou que as Emendas 

propostas podem não acontecer, mas que existe a necessidade de estar prevista no 

Plano de Governo para que possam ser desenvolvidas. Informou que o PPA está 

dividido por secretarias, e que todos podem ter acesso através do site da Câmara, da 

Prefeitura Municipal e ate mesmo através dos Vereadores em seus gabinetes. 

Encerrada as discussões, as Emendas nº 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 

017, 019, 020 e 022/2017 foram colocadas em votação, as quais, atingidas o 

quórum legal exigido de 2/3, foram aprovadas por unanimidade. Foi levantada a 

questão de ordem pelo Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) que falou sobre a 

emenda 021/2017, dizendo que conversou com alguns vereadores, os quais 

concordaram que seria importante a retirada da emenda para que se fizesse uma 

discussão melhor da mesma. Emerson Sais Machado disse que o PPA pode ser 
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alterado todo ano, e que foi orientado pelo Controlador da Câmara sobre esta 

Emenda, além disto, tratava-se também de um apontamento do Tribunal de Contas 

do Estado. Elisa Gomes Machado disse que a Emenda nº 021/2017 é de autoria da 

Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, que 

propôs que a mesma fosse votada separada para poder rejeitá-la, salientando que 

está se tirando o direito de ter o concurso e o teste seletivo nas ações do Legislativo. 

Acentuou que este ano não terá tempo hábil para fazer o concurso, e aproveitou 

para lembrar que existe uma recomendação do Ministério Público para a Câmara 

realizar um concurso. Finalizou dizendo que irá rejeitar a emenda. Emerson Sais 

Machado disse que irá solicitar a leitura da Emenda, para assim colocá-la em 

discussão, salientando que se os vereadores votarem contra, terá argumento para 

apresentar ao Tribunal de Conta caso seja notificado. 2) Emenda 021/2017, de 

autoria da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária, o qual foi discutido pelos vereadores: Luiz Carlos de Queiroz 

esclareceu a todos os Vereadores que, como Presidente da Comissão de 

Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, todos os prazos 

foram respeitados, sendo trinta dias para as Emendas dos Vereadores, e, depois 

mais quinze dias que seriam sugeridas e a autoria seria da Comissão. Informou a 

todos que foi procurado pelo Presidente que sugeriu a Emenda 021/2017. Oslen 

Dias dos Santos (Tuti) disse que respeita a emenda, afirmando não ser contra a 

mesma, porem acredita que se deve estudar um pouco mais sobre o assunto, 

concordando com a Vereadora Elisa que não há tempo hábil para realizar o 

concurso. Em seguida, disse que conversou com o servidor “Tito”, onde o mesmo 

lhe afirmou que o ano que vem pode se realizar o concurso normalmente. Finalizou 

dizendo que gostaria que fosse discutido um pouco mais sobre a Emenda. 

Emerson Sais Machado disse que o PPA ficou muito tempo na Câmara para 

serem apresentadas e discutidas as emendas, e irá seguir a orientação do 

Controlador efetivo, afirmando que o mesmo foi orientado pelo Tribunal de 

Contas. Salientou que o PPA pode ser alterado a qualquer momento, e que irá abrir 

o Concurso Público ainda este ano, e não dando tempo de realizá-lo, fará no ano 
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que vem. Finalizou dizendo que se a Emenda for votada contrária não terá 

problemas, uma vez que terá argumentos junto ao Tribunal de Contas. Mequiel 

Zacarias Ferreira disse que devia manter previsto, não vendo a necessidade de 

retira-lo. Afirma respeitar a justificativa do Presidente, salientando que um projeto 

como o PPA deve ser de autoria do Executivo. Por fim, disse que não vê a 

necessidade de se tirar a previsão do concurso no PPA. Elisa Gomes Machado 

falou sobre as audiências, que estudou o PPA, e, que tem várias ações que poderão 

não ser realizadas. Afirmou que a emenda deve ser rejeita, por não há tempo hábil 

para realizar o concurso ainda este ano, e, estando previsto no próximo ano poderá 

ser realizado tranquilamente. Por fim solicitou aos colegas que rejeitem a Emenda. 

Emerson Sais Machado disse que projeto do concurso público já está pronto, 

faltando apenas apresentá-lo a Promotoria, para saber se esta de acordo e se 

necessita de alguma adequação. Afirmou que a Câmara realizará o concurso ainda 

este ano, não havendo a necessidade de constar no PPA do próximo ano. 

Acrescentou que apenas está seguindo a orientação do Tribunal de Contas, e, que 

Câmara tem o poder de fazer emendas a qualquer momento no PPA. Neste 

intermédio, o Vereador Luiz Carlos de Queiroz solicitou em nome da Comissão 

de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, um intervalo de 

cinco minutos para discutir a Emenda 021/2017 na comissão. Emerson Sais 

Machado atendeu a solicitação da Comissão de Fiscalização e 

Acompanhamento da Execução Orçamentária suspendendo a Sessão por até 

dez minutos, para que a Emenda nº 021/2017 pudesse seer discutida na comissão, 

convocando a presença do Controlador Interno e os Procuradores Jurídicos da 

Câmara para a discussão. Decorrido o intervalo de suspensão da sessão e 

retomando as discussões, às 10h35min, fez uso da fala o vereador Silvino Carlos 

Pires Pereira (Dida) qual disse que conversou com o Controlador Interno, e 

afirmou que a previsão do concurso público tem que constar no PPA. Lembrou do 

Termo de Ajuste de Conduta do Ministério Público, salientando que se o concurso 

for feito este ano vai ter que convocar as pessoas no ano que vem. Finalizou 

dizendo que a emenda em questão é um erro, e que a Câmara não deviria estar 
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cometendo esta falha. Emerson Sais Machado disse que o concurso já está 

assegurado no PPA deste ano, e não do ano que vem, afirmando que a câmara irá 

realizar o concurso ainda este ano. Disse que caso queiram realizar concursos nos 

próximos anos é só solicitar sua inserção no PPA, nada impede, reafirmando que a 

Câmara Municipal realizará o concurso este ano. Por fim, disse que respeita o voto 

de cada companheiro de plenário. Encerrada as discussões, a Emenda nº 021/2017 

foi colocada em votação, a qual, atingida o quórum legal exigido de 2/3 foi 

aprovada, com votos contrários dos Vereadores: Elisa Gomes Machado, Demilson 

Nunes Siqueira, Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos Pires Pereira (Dida). 3) 

Projeto de Lei nº 1921/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre 

o Plano Plurianual para o Quadriênio 2018-2021 e dá outras providências, que não 

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

exigido de 2/3 foi aprovado, por unanimidade. Para concluir, não havendo pedido 

de explicações pessoais, o Senhor Presidente Emerson Machado, por oportuno, 

convocou os senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária em até 20 

minutos, com o fim de deliberação do Projeto de Lei nº 1921/2017 e Emendas, que 

dispõe sobre o PPA 2018-2021, em segundo turno de discussão e votação. Após, 

comunicou os Senhores Vereadores que a ata desta Sessão seria redigida e 

deliberada conforme disposição regimental. Nada mais havendo a tratar, 

agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, o Senhor Presidente 

declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e seis minutos. 


