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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia sete de novembro de dois 

mil e dezessete, com início às nove horas e vinte e cinco, 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 as atas da 33ª Sessão Ordinária 

e 26ª e 27ª Sessão Extraordinária, as quais foram aprovadas por unanimidade. Na 

sequência foi colocado em deliberação o Requerimento nº 048/2017, o qual solicita 

Regime de Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 015/2017, de autoria da 

vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), que em súmula: “Reconhece e inclui 

na Malha Viária Municipal a Estrada Vicinal Pioneira, e dá Outras Providências”, o 

qual foi discutido pela parte autora, a qual, cumprimentando a todos, esclareceu que 

os proprietários de áreas na referida localidade necessitam fazer o CAR e o prazo 

está finalizando, por isso a necessidade do projeto em regime de urgência. 

Encerrada a discussão o requerimento foi colocado em votação, o qual foi aprovado 

unanimidade. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

correspondências recebidas: Ofício IBGE/MT nº 43/2017, assunto: Instalação da 

Comissão Municipal de Geografia e Estatística – CMGE em Alta Floresta - MT. 

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

Indicação nº 180/2017, do vereador Emerson Sais Machado, ao Supervisor da 

Direção de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura Municipal de Alta 

Floresta, Messias dos Santos Araújo, a necessidade de implantação de motofaixas 

nas avenidas Ariosto da Riva e Ludovico da Riva; Indicação nº 181/2017, do 
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vereador Emerson Sais Machado, a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, a 

necessidade de remeter a Câmara, dados acerca do percentual do IPTU pago, bem 

como inadimplente, filtrados por bairros, inclusive da região central. Proposta de 

Emenda à Lei Orgânica n. 001/2017 de autoria dos vereadores: Aparecida 

Scatambuli Sicuto, Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, Elisa 

Gomes Machado, Emerson Sais Machado, José Aparecido dos Santos, José Elói 

Crestani, Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias 

Ferreira, Oslen Dias dos Santos, Silvino Carlos Pires Pereira e Valdecir José dos 

Santos, que em súmula “Altera o Disposto nas Alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, constantes do § 

2º do Artigo 59 da Lei Orgânica do Município de Alta Floresta, Mato”. 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. O primeiro a 

usar da Tribuna foi o Vereador Luiz Carlos de Queiróz que iniciou 

cumprimentando a todos, em especial, aos servidores da Secretaria de Saúde, 

presentes em plenário. Cobrou a falta de responsabilidade do Governo do Estado 

acerca da greve do Detran. Disse ter visto uma reportagem acerca das vendas de 

veículos no estado, onde havia batido recorde. Acrescentou ainda que a greve está 

causando transtornos a população, solicitando que fosse feito um ofício para a 

Assembléia Legislativa cobrando providências, pontuando que o Detran é o órgão 

que mais arrecada e já está a dois meses em greve. Cobrou da Administração 

Municipal, em especial a equipe de fiscalização, que fosse visitado os bairros e 

verificassem os locais onde houvessem meio-fio e sargetas. Parabenizou pela forma 

brilhante que os servidores da saúde estão reivindicando seus direitos, dizendo que 

os servidores podem contar com a Casa de Leis. Dando sequência, o vereador 

Marcos Roberto Menin cumprimentou a todos os presentes, destacou a presença 

dos funcionários da saúde, falando que apóia a reivindicação da categoria. Em 

seguida, coadunou com o discurso do vereador Luiz Carlos, sobre a greve do 

Detran, reafirmando o ofício de cobrança da volta dos trabalhos da autarquia. 
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Continuando, disse que o serviço de campo da Vila Rural está pronto e até o final do 

ano estarão com a documentação. Próximo a uilizar a tribuna, o vereador José Elói 

Crestani cumprimentou a todos, parabenizou o Presidente do Sispumaf, destacando 

seu apoio aos funcionários da Saúde, disse que como base da Administração 

Municipal, deve ser mostrado ao Prefeito os caminhos certos. Pontuou sobre a fala 

do Secretário de Saúde onde afirma que cortará o ponto dos servidores que estão 

fazendo a reivindicação. Acrescentou que que antes de cortar o ponto o mesmo que 

irá embora para a cidade de onde veio. Em sequência, o vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça) cumprimentou a todos, destacou os direitos dos servidores, 

falando do Sindicato dos Servidores Públicos, sobre o que o mesmo representa, 

afirmando seu apoio incondicional a base, salientando que o vereador só tem o 

poder de cobrar e não de realizar as normas previstas. Falou sobre o avanço da 

criminalidade no município, e o aumento dos usuários de drogas, citando o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA) onde prevê que adolescente não podem exercer 

função remunerada. Finalizando, pontuou que o Governo Federal deve desenvolver 

ações para ocupar o tempo livre destes adolescentes, citando que somente o 

Deputado Federal, Jair Messias Bolsonaro, poderá solucionar essa situação. Na 

sequencia, o vereador Mequiel Zacarias Ferreira cumprimentando a todos, 

afirmou ser bom ver a classe da saúde organizada, acrescentando que há muita coisa 

a ser feita, porém está no final do ano e não dará tempo. Acredita que haverá sessões 

com todas as classes de servidores da Prefeitura. Pontuou que não há mudança na 

forma de governar do Prefeito Asiel. Chamou pelo vereador Mendonça, afirmando 

que está na hora do Prefeito ser convidado para reunião com as categorias da 

Prefeitura, acrescentando que reuniu-se com a educação e saúde, porém é o chefe do 

executivo que deve prestar esclarecimentos. Afirmou que os servidores da educação 

estavam sendo ameçadas de ter o ponto cortado. Novamente chamou pelo vereador 

Mendonça, na condição de líder do prefeito, sugerindo que o mesmo se reunisse 

juntamente com os secretários e com as classes de servidores da Prefeitura com fim 

de buscar soluções para as problemáticas, e que os parlamentares devem 

acompanhar de perto a categoria dos servidores, dizendo apoiar a categoria da 
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saúde, presentes na sessão. Discursou sobre o Plano Diretor Municipal, pontuando 

que houve reuniões e aproveitou para convidar a todos para Audiência Pública do 

referido tema. Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) cumprimentou a todos, 

enalteceu as palavras do vereador Mequiel, falando que vê o ano de 2018 com 

preocupação, pois a Administração não está “acordando” para o que vem 

acontecendo, acentuando que o Prefeito necessita comparecer a Câmara e fazer a 

prestação de contas do ano, além de buscar soluções para resolver a problemática 

existente. Deixou registrado sua preocupação, afirmando que a Câmara quer ajudar, 

mas se o Executivo não assumir as responsabilidade ficará difícil. Após falou sobre 

a Audiência Publica. A vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto iniciou dizendo 

que participou de reunião com a secretária de educação para tratar acerca do 

transporte escolar. Soicitou que seja feito um ofício, pela Câmara, para que seja 

cobrado reunião junto o Governo, com a finalidade de buscar solução dos 

problemas da saúde e educação. Falou sobre a greve do DETRAN e os problemas 

que ocorrem. Parabenizou a categoria da saúde pelo atendimento ao público, 

dizendo que presenciou o atendimento de qualidade por parte dos servidores para 

com a população. Mencionou que sempre fará cobranças defendendo os interesses 

da população. Citou sobre a problemática da coleta de lixo, dizendo que percorreu 

algumas ruas da cidade, verificando que a situação está horrível. Parabenizou a 

Presidente do bairro Jardim das Araras pelo mutirão de limpeza que vem sendo 

realizado no bairro. Finalizando, convidou a população para participar das 

Audiências Públicas do Plano Diretor. Prosseguindo, a vereadora Elisa Gomes 

Machado iniciou comprimentando os servidores da saúde e a Diretoria do Sispumaf 

presentes na Câmara. Disse que apoia de forma incondicional a categoria da saúde, 

que reivindicam além do pagamento dos salários em dia, melhores condições de 

trabalho. Relembrou que o Prefeito precisa dialogar com os servidores e também vir 

a Camarâ por força de Lei o que não foi feito até o momento, para prestação de 

contas de sua Gestão. Disse ainda que solicitou da Prefeitura sobre os repasses estão 

atrasados das entidades, e que até o momento não foi respondida. Afirmou que os 

vereadores podem fazer muito mais e devem cobrar do Executivo por melhorias 
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para as classes dos servidores e da população. Por fim disse ainda que fará uma 

reunião juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, para falar sobre as 

mudanças relacionadas ao atendimento ambulatorial do Hospital Regional. Oslen 

Dias Santos (Tuti) cumprimentou a todos e afirmou que a situação mostra a 

delicadeza da Administração Pública, relembrando que esteve presente na Câmara a 

classe da educação e agora da saúde. Disse que o Prefeito deve fazer uma reflexão 

acerca do seu mandato, afirmando que salário é sagrado e não deve ser atrasado, é 

uma obrigação estar em dia. Relembrou que já havia dito que iria faltar orçamento, 

pontuando que a Prefeiura não tem planejamento e gestão. Acrescentou que os 

vereadores estão ajudando o Prefeito, porém ele deve tomar atitudes para resolver as 

problemáticas. Mencionou que foi necessário ser remanejado quase R$ 2 milhoes da 

Educação para a Saúde a fim de manter o orçamento para pagamento dos salários. 

Finalizando, agradeceu os meios de comunicação pela divulgação do multirão de 

limpeza do rio Teles Pires. O vereador Charles Miranda de Medeiros 

cumprimentou a todos e disse que vê os servidores da saúde como colegas, já que 

trabalham juntos na saúde municipal. Falou que conversou com o Secretário de 

Saúde a fim de cobrar o pagamento de salários, acrescetando que os salários devem 

ser pagos em dia, bem como as condições de trabalho. Afirmou que os vereadores 

cobram a Prefeiura, porém, não são atendidos, devido a falta gestão. Pontuou que os 

repasses não estão sendo feitos e que o Governo está realizando pedaladas fiscais. 

Mencionou que o Hospital Regional não fará mais atendimento ambulatorial, e, 

citou sobre uma reunião que ocorrerá entre a Secreatária de Saúde e o Conselho de 

Saúde para debaterem sobre a questão do atendimento não emergencial na saúde. 

Acrescentou que essas questões não devem ser atribuída apenas ao Secretário por 

ser de fora do município, mais sim ao Prefeito Asiel. Finalizou dizendo que apoia de 

forma incondiconal a classe de servidores da saúde. 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, 

convidando a Prefeita de Carlinda para fazer parte da Mesa. Falou sobre os 

vendedores ambulantes provenientes de outros municípios que atuam em Alta 
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Floresta, dizendo ser uma disputa injusta para com os comerciantes locais. 

Acrescentou que tem cobrado que seja fiscalizado, pontuando que deve ser 

fortalecido o comércio local. Mencionou que é difícil a situação de greve do 

DETRAN, e que viajará para Cuiabá onde cobrará tanto essa e quanto as outras 

demandas, como Fethab e repasses. Disse ainda que os Vereadores tem a obrigação 

de irem a Capital pressionar o Governo e Deputados para que sejam feitos os 

repasses atrasados. Sobre a saúde, pontuou que o Prefeito deve olhar para a classe 

da saúde de uma forma especial, já que é médico. Falou que é melhor paralizar as 

obras em andamento ao invés de deixar os salários dos servidores atrasados. Disse 

ainda estar disposto a fazer de tudo para auxiliar a classe da saúde. 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. Neste intermédio, registre-se o pedido explicação 

pessoal conferido ao Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), conforme 

ratificado pelo Senhor Presidente.  Passando à Ordem do Dia, foram colocadas em 

deliberação as seguintes proposituras: 11))  PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  NNºº  001155//22001177,,  eemm  rreeggiimmee  ddee  

uurrggêênncciiaa  eessppeecciiaall,,  qquuee  eemm  ssúúmmuullaa  ““RReeccoonnhheeccee  ee  IInncclluuii  nnaa  MMaallhhaa  VViiáárriiaa  MMuunniicciippaall  aa  

EEssttrraaddaa  VViicciinnaall  PPiioonneeiirraa,,  ee  ddáá  OOuuttrraass  PPrroovviiddêênncciiaass””,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddaa  vveerreeaaddoorraa  

AAppaarreecciiddaa  SSccaattaammbbuullii  SSiiccuuttoo  ((CCiiddaa)),,  oo qual foi discutido pela própria, vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), que pontuou que a questão de urgência, é, 

sobretudo, para não prejudicar os moradores produtores rurais que moram na 

localidade, qual necessitam realizar o CAR (Cadastro Ambiental Rural). Encerrada 

as discussões, o Projeto de Lei nº 015/2017, foi colocado em votação, o qual, 

atingido o quórum legal exigido de maioria simples foi aprovado, por unanimidade.  

22))  EEmmeennddaa  NNºº  002233//22001177,,  aditiva ao Projeto de Lei nº 010/2017, que determina a 

obrigatoriedade do Poder Executivo em remeter à Câmara Municipal informações 

das licitações realizadas, cópia dos decretos emitidos, e dá outras providências", que 

não havendo discussões, foi colocada em votação, a qual, atingida o quórum legal 

exigido de maioria simples foi aprovada, por unanimidade. 3) PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  NNºº  

001100//22001177  qquuee  em súmula “Determina a obrigatoriedade do Poder Executivo em 
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remeter à Câmara Municipal informações das licitações realizadas, cópia dos 

decretos emitidos, e dá outras providências” de autoria dos vereadores Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida), Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Demilson Nunes 

Siqueira, Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Marcos Roberto 

Menin,  o qual foi discutido somente pelo vereador Mequiel Zacarias Ferreira, 

dizendo que a emenda votada anteriormente foi para que os projetos possam ser 

também enviados em forma digital, disse estar preocupado se a lei será de fato 

cumprida já que simples requerimentos não são atendidos. Encerrada as discussões, 

o Projeto de Lei nº 010/2017, foi colocado em votação, o qual, atingido o quórum 

legal exigido de maioria simples foi aprovado, por unanimidade. 44))  OOffíícciioo  nnºº  

336655//22001177  que REQUER a utilização do Plenário Arnaldo Corcino da Rocha, 

incluindo sistema de som, microfones e técnico para manuseio dos equipamentos, 

no dia 13 de novembro do corrente, das 19:00 às 21:00 horas, com a finalidade de 

realização da Audiência Pública, referente aos trabalhos de Revisão do Plano 

Diretor de Alta Floresta/MT; de autoria da Prefeitura Municipal / Waldiney Trujillo 

(Assessor Técnico), que não havendo discussões, foi colocado em votação, o qual, 

atingido o quórum legal exigido de 2/3 foi aprovado, por unanimidade. 55))  MMooççããoo  

NN°°  005544//22001177  de AGRADECIMENTO a todos os patrocinadores, entidades, poder 

público, autoridades, colaboradores e participantes, pelo apoio e contribuição ao 

grande sucesso do X Circuito de Laço Livre do Município de Alta Floresta, Edição 

2017, de autoria do vereador Oslen Dias Santos (Tuti), que não havendo discussões, 

foi colocada em votação, a qual, atingida o quórum legal exigido de maioria simples 

foi aprovado, por unanimidade. 66))  MMooççããoo  NNºº  005555//22001177  de CONGRATULAÇÕES 

com a ex-servidora, Liliane Aparecida Leal, pelo excelente trabalho prestado como 

Assessora de Imprensa nesta Casa de Leis, de autoria dos vereadores Emerson Sais 

Machado e Valdecir José dos Santos (Mendonça), a qual foi discutida pelos 

vereadores Valdecir José dos Santos (Mendonça), Emerson Sais Machado, 

Charles Miranda de Medeiros, José Elói Crestani, Marcos Roberto Menin e 

Luiz Carlos de Queiróz, os quais acrescentaram razões a presente homenagem, 

enaltecendo o serviço prestado pela ex-servidora, a qualidade dos seus serviços, 
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bem como o dinamismo para realizá-los, pontuaram diversos pontos positivos na 

passagem de Liliane Aparecida Leal enquanto servidora da Casa de Leis, lembraram 

do seio familiar, citando os pais, que estavam presentes, a responsabilidade na 

criação dos filhos, agradecendo também a presença de filhos e imãos, foi elogiada 

por tomar frente nas questões envolvendo o Poder Legislativo e sempre sua luta 

para divulgar as ações da melhor forma possível. Encerrada as discussões, a Moção 

nº 055/2017, foi colocado em votação, a qual, atingida o quórum legal exigido de 

maioria simples foi aprovada, por unanimidade. Para concluir, passando a fase de 

explicações pessoais, o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) afirmou 

que sempre que  falar algo, este terá uma base, dizendo que jamais será cortado o 

ponto dos servidores da saúde. Falou que o Secretário é responsável pela sua pasta e 

afirmou que se este não der conta o prefeito deve exonerá-lo, e não o vereador, ente 

outras considerações. Neste momento, os vereadores Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida), Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa Gomes Machado questionaram o 

pedido de explicação pessoal conferido ao vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), além da forma como o fez, afirmando tratar-se de uma extensão do 

seu discurso, como tribuna livre, o que foi brevemente explicado pelo Senhor 

Presidente. 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 nove minutos. 

 


