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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia dezessete de outubro de 

dois mil e dezessete, com início às nove horas e vinte e sete 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, foram colocadas em discussão e votação as atas das sessões 

anteriores, 30ª ordinária e 23ª, 24ª e 25ª extraordinária, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Não havendo correspondências recebidas e matérias em 

apresentação, 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 três minutos e trinta segundos, pelo motivo de estarem 

deliberando nesta Sessão, as Contas do Prefeito relativas ao Exercício de 2013, 

conforme sorteio bimestral e inscrição. O primeiro a usar da Tribuna foi o Vereador 

Luiz Carlos de Queiróz o qual comprimentou a todos e iniciou primeiramente, em 

nome da Vereadora e Professora Elisa Gomes Machado, dar os parabéns ao dia do 

professor e pediu que o Poder Público reconheça a categoria com salários justo e em 

dia. Destacou a moção de aplausos para a equipe da Flavia Bulhões acerca do evento 

Miss Alta Floresta. Criticou o Governador pelo fato da greve do DETRAN, e, citou 

que o órgão arrecada R$ 400 milhoes por ano, mas não entram em acordo para 

finalizar a greve. Disse que existe uma Lei acerca do tempo de espera para filas de 

bancos, e, sugeriu fazer emenda para que seja atribuída também ao DETRAN. 

Dando prosseguimento, o Vereador Marcos Roberto Menin cumprimentou a todos 
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os presentes, parabenizou a Vereadora Elisa Gomes Machado pelo Dia do Professor. 

Parabenizou também o Presidente por proporcionar a reunião com o Governador e 

explanou acerca de emendas para pavimentação asfáltica. Parabenizou a Diretora de 

Cultura, Flavia Bulhões, pela realização do Miss Alta Floresta. Por fim, disse que 

devemos ter paciência com as obras que estão sendo feitas. José Elói Crestani 

cumprimentou a todos e em nome da Vereadora Elisa Gomes, cumprimentou a 

classe de professores, agradeceu ao Presidente pela dedicação para com os 

Vereadores ao marcar uma reunião com o Governador do Estado, disse ser 

importante a reunião para cobrar as demandas existentes no município. Fez o uso da 

fala o Vereador Valdecir José dos Santos (Mendoça) o qual cumprimentou a todos 

e disse que o Prefeito Asiel Bezerra de Araújo está em viagem para Cuiabá onde 

estará verificando sobre emendas para o município e pontuou que ele virá a câmara. 

O vereador achou importante a articulação para realização da reunião com o 

Governador Pedro Taques. Mendonça disse ser importante a prestação de contas dos 

compromissos firmados com a sociedade altaflorestense e cobrou acerca de um 

ponto de taxi, onde um taxista está passando dificuldades por não ter condições no 

referido ponto. O Vereador Mequiel Zacarias Ferreira iniciou seu discurso 

cumprimentando a todos e parabenizou a classe professores pelo seu dia, pontou que 

ocorrerá assembléia da categoria para reinvindicar direitos como reajuste e salários 

atrasados, da mesma forma, falou da saúde. Pontuou que a classe está preocupado 

com um projeto que virá para a Câmara. Destacou que foi discutido o Plano 

Municipal de Saneamento Básico. Mencionou que o município ainda não iniciou a 

Campanha Outubro Rosa, disse saber da importância do trabalho preventivo acerca 

do câncer de mama. Dando prosseguimento, José Aparecido dos Santos “Cidão” 

cumprientou a todos e agradeceu ao Engenheiro da Prefeitura pelo trabalho realizado 

na ponte do bairro Boa Nova, e agradeceu ao deputado Nininho pela ajuda na 

manutenção das máquinas da Prefeitura. Agradeceu ao Presidente por articular a 

passagem do governador do Estado por Alta Floresta, disse ainda que o Governador 

falou com brincadeira acerca das demandas municipais. Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida Pires) cumprimentou a todos, parabenizou os professores pelo seu 
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dia, porém, pontuou que não era uma data para ser comemorada, já que os salários 

estão atrasados. Afirmou que a Prefeitura deve regularizar a situação e que o Prefeito 

deve fazer uma programação para que a mesma situação não ocorra em 2018. Dida 

parabenizou o Vereador Emerson por articular a reunião, pontuou que os Vereadores 

Mequiel e Elisa não receberam a mensagem acerca da referida reunião. Explanou 

sobre o teto de gastos, onde disse que se aprovado, ocorrerá sobra de recursos para os 

município. Sugeriu que a próxima reunião seja feita apenas com os Vereadores e 

Imprensa, sem demais pessoas. Em sequencia, a Vereadora Aparecida Scatambuli 

Sicuto (Cida) iniciou cumprimentando a todos e de forma especial aos professores. 

Agradeceu a oportunidade de participar da reunião com o Governador onde foi 

possível realizar cobranças. Cumprimentou as misses terceira idade e falou das 

diversas ações que foram realizadas alusivas ao dia das crianças. Agradeceu ao 

Secretário Elói por atender suas demandas e agradeceu a Diretora de Cultura, Flavia 

Bulhões, por realizar o Miss Alta Floresta. Elisa Gomes Machado iniciou 

cumprimentano a todos e, cumpimentou também as misses da terceira idade. Elisa 

disse ficar grata por ser parabenizada pelo Dia do Professor. Afirmou ser importante 

o papel exercido na vida dos alunos, pontuando que leva a missão de professor como 

um sacerdócio e que a muito tempo não havia atrasos salariais. Disse ainda, que, os 

direitos da categoria da educação estão sendo violados. Discursou sobre o a 

Campanha Outubro Rosa e pontuou ser triste que a mamografia é um direito, porém 

as pessoas que fizeram o exame não receberam o laudo. Por fim, disse o município 

está a seis meses sem realizar mamografia, por não realizar os devidos pagamentos e 

repasses. O vereador Oslen Dias Santos (Tuti) cumprimentou a todos e parabenizou 

os professores. Agradeceu ao deputado Nininho por ajudar na manutenção de uma 

máqunia pá carredareira do município. Afirmou continuar acreditando no 

Governador e pontuou que as prioridades são educação e saúde, porém, a saúde não 

está fácil de resolver. Pontuou que o CDI está atendendo apenas emergência por falta 

de pagamentos. Convocou os Vereadores do PSDB para discutir acerca de um 

Projeto da Educação que virá a Câmara. Neste intermédio, usando da prerrogativa 

regimental de aparte, fez uso da palavra o Vereador Silvino Carlos Pires Pereira 
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(Dida Pires) o qual afirmou ser contrário ao projeto e que o Executivo busque 

resolver juntamente com a classe e não deixar a responsabilidade para os Vereadores 

resolverem. Retomando seu discurso, o Vereador Oslen Dias Santos (Tuti), disse que 

a Prefeitura tem direito de entrar na Justiça e pontuou que a falta de gestão e 

planejamento não é problema dos Vereadores. Utilizando de sua parte em tribuna, o 

Vereador Demilson Nunes Siqueira cumprimentou a todos, dizendo estar 

preocupado acerca do senso agropecuário, afirmando não ter visto sendo feito em 

Alta Floresta. O Vereador Charles Miranda Medeiros cumprimentou a todos, 

parabenizou ao Presidente pela organização da reunião com o Governador Pedro 

Taques. Lembrou que, quando foi Presidente, organizou uma reunião com o ex-

governador Silval Barbosa. Explanando sobre o  DETRAN, disse que está ocorrendo 

um dano horrível a população, já que não conseguem transferir veículos nem retirar 

documentos. Lembrou que ao criticar os servidores do DETRAN foi repreendido 

pela advogada do Sindicato que os defende. A seguir, transferindo a condução dos 

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

Emerson Sais Machado que iniciou cumprimentando a todos. Explanou sobre a 

reunião realizada com o Governador do Estado. Lembrou que foram chamados os 

Vereadores do Partido do Governador, os que tinham emendas com Deputado 

Romoaldo, o Vereador Dida e o ex-Vereador Bernardo. Disse ser difícil conseguir 

recursos, mas que os Vereadores devem cobrar. Pontuou sobre o Projeto da 

Educação, afirmando que os Sindicatos devem conversar com a Prefeitura. Falou que 

se o projeto vir para a Câmara, convocará os envolvidos para que seja resolvido. 

Finalizando, parabenizou as misses da terceira idade. 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, o Senhor Presidente propôs aos 

Vereadores que devido a importância do primeiro item da pauta, a preferência e 

consequente redução do grande expediente (uso da tribuna) o tempo de discussão 

fosse de cinco minutos, apenas na discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº 

018/2017, mantendo o tempo normal nas outras proposituras, onde houve a 
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concordância de todos, então foram colocadas em deliberação as seguintes 

proposituras: 1) PPrroojjeettoo  ddee  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  nnºº  001188//22001177,,  qquuee  eemm  ssúúmmuullaa  

""DDiissppõõeess  ssoobbrree  aass  CCoonnttaass  AAnnuuaaiiss  ddee  GGoovveerrnnoo  ddaa  PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  AAllttaa  

FFlloorreessttaa  rreellaattiivvaass  aaoo  eexxeerrccíícciioo  ddee  22001133,,  ggeessttããoo  ddoo  SSrr..  PPrreeffeeiittoo  AAssiieell  BBeezzeerrrraa  ddee  

AArraaúújjoo"",, ddee  aauuttoorriiaa  ddaa  CCoommiissssããoo  ddee  FFiissccaalliizzaaççããoo  ee  AAccoommppaannhhaammeennttoo  ddaa  EExxeeccuuççããoo  

OOrrççaammeennttáárriiaa, o qual foi discultidos pelos vereadores: Elisa Gomes Machado 

pontuou que o Projeto de Decreto refere-se as contas de Governo da Prefeitura do 

exercício de 2013, que foi rejeitado pela Casa acompanhando parecer emitido pelo 

Ministério Público de Contas. Disse que em 2016 a Câmara emitiu um Decreto 

anulando o Projeto Decreto. Afirmou que até hoje não foi encontrado o processo 

revogado para atender uma solicitação de sua autoria. Falou que a informação que 

tem é de que o referido projeto  não encontra-se nesta Casa de Leis. Disse ainda ficar 

preocupada com a responsabilidade da Câmara em fiscalizar o orçamento. Por Fim, 

questionou como pode voltar atrás  revogando o Decreto. José Elói Crestani pediu 

que a Vereadora Elisa formalizasse o pedido ao Presidente, pois o processo encontra-

se disponível nesta Casa de Leis. Valdecir José dos Santos (Mendonça) disse que 

votou favorável as contas de 2013, pontuou que foi reprovada por índice de folha de 

pagamento. Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) disse que votou favorável, 

relembrou que quando Presidente, teve as contas reprovadas por um índice 

minúsculo na folha de pagamento, pontuou que é ilegal o índice de folha utrapassar 

ao limite regulado em Lei. Mequiel Zacarias Ferreira disse que não participou das 

duas primeiras votações, a que reprovou e a que revogou. Afirmou que nas contas, 

existem 18 apontamentos pelo Tribunal de Contas. Disse que não está tendo 

evolução nos apontamentos do Tribunal de Contas já que os mesmos se repetem aos 

anos. Oslen Dias Santos (Tuti) disse ser uma matéria tranquila, relembrou que o 

projeto entrou em época de eleição e que não podia votar já que era concorrente pelo 

grupo opositor ao de Asiel Bezerra, e, após o período eleitoral votou favorável as 

Contas do Prefeito. Por fim, pontuou que o Tribunal revisou as Contas e que não 

votará contrário. Luiz Carlos de Queiróz disse que perdeu o respeito que tinha pelo 

Tribunal de Contas em 2006, na oportunidade esteve reunido com os Conselheiros. 
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Disse que nunca foi competência do Tribunal de Contas de julgar as contas de 

Prefeito, afirmou que teve a infelicidade de votar contra a uma conta de governo uma 

única vez em seus mandatos. Elisa Gomes Machado respondeu ao Vereador Elói 

dizendo que oficializou o pedido do projeto porém não recebeu, e, que o índice da 

folha é fator importantíssimo e deve ser levado a consideração. Charles Miranda 

Medeiros disse que já passou  em outras oportunidades onde votou favorável, 

porém, com apontamentos, e, então não seria prudente votar diferente agora. Disse 

que o Prefeito Asiel chegou a Prefeitura e a mesma não estava em condições 

totalmente favoráveis. Valdecir José dos Santos (Mendonça) disse que o Prefeito 

não quis fazer auditoria quando assumiu a Prefeitura, pois não queria fazer 

perseguição política. Afirmou que contas de Prefeito se aprovada ou reprovada pelo 

Tribunal, fica a critério dos vereadores aprovarem ou não. Emerson Sais Machado 

disse que as contas vem rejeitadas pelo fato de índice de folha, exemplificou que as 

contas de Sinop foram aprovadas com índice maior que o de Alta Floresta. Marcos 

Roberto Menin disse estar seguindo o Parecer do Tribunal de Contas e Parecer 

Jurídico da Câmara. Mequiel Zacarias Ferreira disse que foi recorrido e que não 

foram aceitas as justificativas. Afirmou que as contas são reflexos de como o 

município está sendo administrado, e que os vereadores devem observar este fato. 

Encerrada as discussões, o Projeto de Decreto Legislativo nº 018/2017 foi colocado 

em votação, o qual foi aprovado, com votos contrários dos Vereadores Mequiel 

Zacarias Ferreira e Elisa Gomes Machado. 2) MMooççããoo  nnºº  004444//22001177,,  ddee  

CCOONNGGRRAATTUULLAAÇÇÕÕEESS  ccoomm  aa  SSeeccrreettáárriiaa  MMuunniicciippaall  ddee  AAssssiissttêênncciiaa  SSoocciiaall,,  SSrraa..  

LLuuzzmmaaiiaa  ddee  SSoouussaa  QQuuiixxaabbeeiirraa  AArraauujjoo,,  ee  aa  CCoooorrddeennaaddoorraa  ddoo  GGrruuppoo  ddaa  MMeellhhoorr  IIddaaddee,,  

AAlliiccee  AAllvveess  FFeeiittoossaa,,  eexxtteennssiivvaa  aa  ttooddooss  ooss  eennvvoollvviiddooss  ee  ccoollaabboorraaddoorreess,,  ppeellaa  bbrriillhhaannttee  

oorrggaanniizzaaççããoo  ee  ssuucceessssoo  ddaa  SSeemmaannaa  ddoo  IIddoossoo  eemm  nnoossssoo  MMuunniiccííppiioo,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddaa  

vveerreeaaddoorraa  AAppaarreecciiddaa  SSccaattaammbbuullii  SSiiccuuttoo, o qual foi discutido pelos Vereadores: 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias 

Ferreira, Valdecir José dos Santos (Mendonça), Marcos Roberto Menin, José 

Elói Crestani, Charles Miranda Medeiros, Luiz Carlos de Queiróz e Emerson 

Sais Machado que da mesma forma, parabenizaram as envolovidas pela realização 
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da Semana do Idoso. Disseram que acompanharam a agenda da referida semana e 

pontuaram que os trabalhos com os idosos só existem pelo auxílio da secretaria. 

Ficaram felizes por estarem notando que ações estão sendo realizadas com idosos. 

Reconheceram o empenho da secretária Luzmaia, bem como da servidora Alice para 

com o Serviço Público. Disseram que estão entre as melhores secretarias de 

Assistencia Social do Estado. Após, a Moção nº 044/2017 foi colocado em votação, 

a qual, atingido o quórum legal exigido de maioria simples foi aprovada, por 

unanimidade. 3) MMooççããoo  nnºº  004455//22001177,,  ddee  CCOONNGGRRAATTUULLAAÇÇÕÕEESS  ccoomm  aass  ccaannddiiddaattaass  

vveenncceeddoorraass  ddoo  ccoonnccuurrssoo  MMiissss  TTeerrcceeiirraa  IIddaaddee,,  pprroommoovviiddoo  dduurraannttee  aa  SSeemmaannaa  ddoo  IIddoossoo,,  

tteennddoo  ccoommoo  vveenncceeddoorraass  aass  sseennhhoorraass  MMaarriiaa  RRooqquuee  LLeelleess,,  JJaannddiirraa  FFeerrrreeiirraa  LLeemmooss  

MMoorreeiirraa  ee  SSeebbaassttiiaannaa  CCaarrddoossoo  MMoorreeiirraa,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddaa  vveerreeaaddoorraa  AAppaarreecciiddaa  

SSccaattaammbbuullii  SSiiccuuttoo, a qual foi discultida pelos Vereadores: Aparecida Scatambuli 

Sicuto (Cida), Mequiel Zacarias Ferreira, Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), Elisa Gomes Machado, Marcos Roberto Menin, Charles Miranda 

Medeiros e Emerson Sais Machado que de mesmo modo, parabenizaram as 

Senhoras Maria Roque Leles, Jandira Ferreira Lemos Moreira e Sebastiana Cardoso 

Moreira, eleitas Miss Simpatia, Miss Elegância e Miss 3ª Idade respectivamente. 

Pontuaram a jovialidade e carisma das senhoras. Destacaram que no evento 

concorreram nove candidadas e também o histórico de cada uma das agraciadas. 

Parabenizaram a Vereadora Cida pela realização da moção. Após, a Moção nº 

045/2017 foi colocado em votação, a qual, atingido o quórum legal exigido de 

maioria simples foi aprovada, por unanimidade. 4) MMooççããoo  nnºº  004466//22001177,,  ddee  

CCOONNGGRRAATTUULLAAÇÇÕÕEESS  ccoomm  oo  PPrreeffeeiittoo  MMuunniicciippaall,,  AAssiieell  BBeezzeerrrraa  ddee  AArraaúújjoo,,  

eexxtteennssiivvaa  aa  SSeeccrreettáárriiaa  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo,,  EEllssaa  MMaarriiaa  LLooppeess  ddooss  SSaannttooss,,  SSeeccrreettáárriioo  

ddee  AAggrriiccuullttuurraa  ee  PPeeccuuáárriiaa,,  AAllttaammiirr  FFeelliicciiaannoo  PPeerreeiirraa,,  ee  ttooddooss  ooss  ddeemmaaiiss  

ccoollaabboorraaddoorreess,,  ppeellaa  rreeaalliizzaaççããoo  ddoo  11ºº  EEnnccoonnttrroo  ssoobbrree  aa  EExxppaannssããoo  ddaa  FFrroonntteeiirraa  

AAggrrííccoollaa  nnoo  EExxttrreemmoo  NNoorrttee  MMaattoo--ggrroosssseennssee,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddaa  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall o qual 

foi discutida pelo Vereadores: Emerson Sais Machado, Marcos Roberto Menin, 

Valdecir José dos Santos (Mendonça), José Elói Crestani, Demilson Nunes 

Siqueira, Charles Miranda Medeiros, Oslen Dias dos Santos (Tuti), Luiz Carlos 
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de Queiróz e Elisa Gomes Machado, onde pontuaram a importância do evento e 

parabenizaram o Prefeito e os Secretários envolvidos pelo empenho na realização do 

mesmo, apontando que Alta Floresta tem um potencial enorme para o cultivo de 

grãos. Após, a Moção nº 046/2017 foi colocado em votação, a qual, atingido o 

quórum legal exigido de maioria simples foi aprovada, por unanimidade. Neste 

momento, a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, na condição de Presidente 

da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, solicitou a dispensa da Redação 

Final do Projeto de Decreto Legislativo nº 018/2017, havendo a concordância de 

todos os vereadores.Para concluir, não havendo pedido de explicações pessoais, o 

Senhor Presidente comunicou os Senhores Vereadores que se encontra disponível 

nesta Casa de Leis, o Balancete do Mês de Agosto do Executivo Municipal, 

encaminhada através do Ofício CONT nº 137/2017, de 17/10 do corrente, e, 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 onze horas e vinte e seis  

minutos. 


