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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia quatorze de novembro 

de dois mil e dezessete, com início às nove horas e nove  minutos, sob a 

Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, bem 

como, a presença dos Senhores Vereadores: 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: 

Comunicado do Ministério da Educação informando liberação de recursos 

financeiros destinados a execução de programas do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, à Prefeitura Municipal de Alta Floresta; Ofício N. 

037/2017- VER, assunto: Ausência do vereador Charles Miranda Medeiros nas 

Sessões Ordinárias dos dias 14 e 21 de novembro; Ofício N. 050/2017- VER, 

assunto: Ausência da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto nas Sessões 

Ordinárias dos dias 14 e 21 de novembro; Ofício N. 101/2017, do SISPUMAF 

assunto: Solicita ao Senhor Presidente e demais vereadores uma reunião, no dia 16 

de novembro, às 09h00min, afim de discutirem as seguintes pautas: Atraso salarial, 

corte de pontos dos funcionários da saúde e PCCS dos agentes comunitários de 

saúde; Ofício N. 022/2017/SMG- em resposta ao ofício 442/2017/GAB e indicação 

nº 181/2017, solicitando dados acerca do percentual de IPTU pago, bem como 

inadimpletes, filtrados por bairros, inclusive a região central. Requerimento S/N, do 

IPREAF assunto: Requer o empréstimo do automóvel da Câmara para o transporte 

dos documentos da eleição, que acontecerá no dia 23  de novembro. Após, o 

Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicação 
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nº 182/2017, dos vereadores Demilson Nunes Siqueira e Aparecida Scatambuli 

Sicuto (Cida), ao Prefeito Municipal, com cópia a Secretaria Municipal de 

Educação, a necessidade de adquirir sete ônibus para atender a Secretaria 

Municipal de Educação; Projeto de Decreto Legislativo nº 019/2017, de autoria do 

Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, que em súmula: "Concede Título de Cidadão 

Honorário Alta-florestense", ao professor Henrique Lopes do Nascimento. 

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 

cumprimentando a todos, parabenizou o Vice-Governador do Estado de Mato 

Grosso, por ter acabado com a greve do DETRAN. Disse que através da tribuna 

criticou várias vezes a falta de respeito do Governador com a categoria. Após, 

solicitou da Secretaria de Infraestrutura, uma operação de tapa buraco nas avenidas. 

Finalizando, falou que a Prefeitura deveria fazer uma fiscalização nos depósitos 

clandestino de lixos, que atualmente estão acontecendo nos bairros, citando o bairro 

Boa Nova, e, afirmando que a prefeitura deveria multar as pessoas que estão 

jogando os lixos. Dando prosseguimento, o Vereador Marcos Roberto Menin 

cumprimentou a todos os presentes, e, iniciou dando boas vindas ao novo assessor 

de impressa Sr. Lindomar. Disse que esteve na Capital, argumentando que fez 

várias cobranças e que protocolou algumas reivindicações de melhorias para o 

município, dentre elas, o FETHAB da educação e o FETHAB das obras, o ICMS e 

o transporte escolar. Disse que também cobrou da AMM a realização do serviço 

dos mesmos, para assim ajudarem o município. Mencionou que esteve presente na 

sessão da Assembléia Legislativa, afirmando que viu de perto a cobrança dos 

deputados, a respeito do secretário Luis Soares, sendo unânime a revolta dos 

deputados. Parabenizou o Vice Governador Carlos Favaro, por ter resolvido os 

problemas do DETRAN. Citou que esteve em um evento chamado Cubanacuia, 

onde a Flávia Bulhões ganhou o prêmio de gestora de cultura do Mato Grosso. Para 
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concluir, disse que participou também de uma reunião no gabinete do deputado 

Romoaldo, para discutir sobre a saúde do município, sendo informado que o 

deputado conseguiu mais um mês de atendimento no Hospital Regional. 

Acrescentou que essa prorrogação não resolverá a problemática, e, que os 

vereadores devem continuar cobrando. Fez o uso da fala o Vereador Valdecir José 

dos Santos (Mendonça) cumprimentando a todos, iniciou falando que o período 

chuvoso começou, citando a preocupação do secretário de obras Elói, que o mesmo 

quer desenvolver os trabalhos, mas os servidores estão abatidos devido ao salário 

de novecentos reais não ser suficiente para seus sustento. Disse que pediu aos 

funcionários para aguentar, pois os serviços dos mesmos são necessários, para 

fazerem as pontes de concretos e aduelas. Acrescentou que  o Prefeito tem intenção 

de fazer todas as pontes do perímetro rural em aduelas, e no perímetro urbano 

restando apenas o bairro Cidade Bela. Falou que o ano que vem vão achar um 

caminho para resolver os problemas existentes, porque as  intenções do Prefeito são 

boas. Mencionou que o momento não é de criticar, porque só tem dois caminhões 

recolhendo o lixo. Disse que houve erros, mas que em 2018 todos os secretários 

vão tomar cuidado com o orçamento, para não acontecer o que atualmente está 

acontecendo. Finalizando parabenizou o Presidente Emerson Machado e o vereador 

Marcos Menin pela ida a Cuiabá, reivindicar melhorias para o município, 

acentuando que o Governador não tem o conhecimento do que a sociedade precisa. 

O vereador Mequiel Zacarias Ferreira  iniciou seu discurso cumprimentando a 

todos, solicitando um minuto de silêncio, em virtude da morte do soldado do Corpo 

de Bombeiro Militar Lucas Alessandro e também pelo falecimento da irmã do 

Secretário de Agricultura e do companheiro de partido Manoel. Lembrou dos 

compromissos, argumentando que já está na metade do mês de novembro, e que 

estão aguardando os anexos da LOA e LDO, para serem discutidas, e que as 

mesmas devem ser organizadas até o final do ano. Usando da prerrogativa 

regimental de aparte, fez uso da palavra o Vereador Luiz Carlos de Queiroz, o 

qual informou que as comissões solicitaram da Secretaria Parlamentar, o contato 

com a Prefeitura, e foram informados, que a Prefeitura se comprometeu em 
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entregar os anexos ainda hoje. Retornando, o vereador Mequiel Zacarias Ferreira 

falou que espera que sejam entregues. Disse que está insistindo sobre a questão do 

orçamento, porque até o presente momento o problema no município é o 

orçamento, e necessita de prazo para serem discutidos, para assim se fazer um 

orçamento possível de ser executado. Argumentou que se não for possível não há 

sentido em se fazer o trabalho. Novamente, falou sobre a sugestão para o Prefeito 

vir a Câmara fazer a prestação de contas e todos os esclarecimentos possíveis, 

principalmente sobre o orçamento. Falou que neste mês o município conseguiu 

adiantar o pagamento da maioria dos salarios, por isso as categorias não entraram 

de greve, destacando o esforço do executivo em fazer os pagamentos, e, que 

manterá a cobrança para que sejam realizados em dia. Mencionou sobre a 

Audiência do Plano Diretor, ressaltando que o público sentiu dificuldade em 

compreender a forma que foi feita, salientando que teoricamente deveria ter sido 

apontado o que teria sido construído e o que teria que modificar dentro do que já 

tem estabelecido. Disse esperar que a continuidade do trabalho feito pela empresa 

Cootrade seja mais clara para as pessoas entenderem, não sendo tão técnico. 

Deixou a sugestão aos vereadores que fazem parte das comissões que estudem as 

partes especificas, de maneira adiantada, para assim quando forem votar o projeto 

já tenham estudado o atual Plano Diretor, e já tenham feito as alterações que 

gostariam. Finalizando falou sobre o assunto da UPA, dizendo que o município tem 

até março de 2018,  para concluir a obra ou devolver o dinheiro, frisando que 

independente da postura do Hospital Regional, o município precisa resolver o 

problema da UPA. Após fez o uso da palavra o vereador José Aparecido dos 

Santos “Cidão”, iniciou cumprimentando a todos, em seguida falou que esteve 

visitando a região da Pista do Cabeça. Convidou, os vereadores Emerson Machado, 

Marcos Menin e Elisa Gomes que foram os vereadores mais votados na região da 

Pista do Cabeça, para solicitarem reparos nas estradas. Destacou a preocupação 

sobre o transporte escolar, onde fizeram uma reunião com o proprietário da 

empresa, que prometeu o retorno do transporte dos alunos, porém, até o momento 

não voltou, prejudicando os alunos da Escola da comunidade Orolanda há uma 
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frenquencia de duzentos e cinquenta alunos, e, atualmente a escola está 

funcionando com apenas 10 crianças. Afirma não concordar com o funcionamente 

da escola com apenas 10 alunos, pois as crianças que não estão indo a aula por falta 

de transporte não terão as aulas repostas, e pagarão pela falta de responsabilidade 

dos gestores. Parabenizou a administração municipal, pelos esforços em concluir a 

ponte do bairro Boa Nova. Finalizando, agradeceu o esforço do deputado 

Romoaldo, da doutora Nelma e do prefeito Asiel, que conseguiram uma emenda de 

50 mil para fazer uma reforma barracão da associação do bairro Boa Nova. Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida Pires) cumprimentando a todos, iniciou sugerindo ao 

prefeito Asiel, para que se faça um mutirão de limpeza nos bairros, prevenindo 

assim o aumento do mosquito da Dengue, e consequentemente a diminuição dos 

índices de doença. Falou que no passado já foi feito um mutirão de limpeza e 

funcionou, salientando que a Prefeitura deveria buscar parcerias, para realizar o 

serviço de limpeza na cidade. Finalizando, parabenizou o vereador Mequiel pela 

preocupação com o Orçamento Municipal, e afirma que faz votos que o prefeito 

faça um orçamento com planejamento. Em sequencia, a Vereadora Elisa Gomes 

Machado, cumprimentando a todos, iniciou dando boas vindas ao novo 

funcionário da câmara, Lindomar. Agradeceu a presença da população na 

Audiência da discussão do Plano Diretor, explanando que a população está 

preocupada com o município. Disse que tem uma Lei que está sendo revisada, mas 

que terão uma minuta da Lei, onde se dará a oportunidade de estar discutindo e 

sugerindo alterações. Falou que a luta da saúde é constante e há uma série de 

dificuldades, dizendo que ainda não foi publicada a Portaria para abrir a porta do 

Hospital Regional, mas segundo informações está tudo tranquilo. Sobre a UPA, 

disse que o município tem até março de 2018 para concluir a obra, afirmando que a 

conclusão não está difícil, e que segundo informações precisa-se de quatrocentos e 

trinta e três mil para concluir, e, assim que finalizar, o governo federal pagará a 

última parcela no valor de trezentos e cinquenta mil, ficando apenas oitenta e três 

mil dos cofres públicos. Acrescentou que haverá outra batalha para equipar o 

espaço, salientando que a UPA tem que ser terminada para funcionar como pronto 
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atendimento. Finalizando, falou sobre o transporte escolar, salientando que o 

Executivo e a empresa não falam a mesma língua na questão de valores, deixando 

uma preocupação com os alunos que não estão indo na aula, e como será feita a 

reposição dos dias letivos perdidos, devido a incompetencia e falta de gestão do 

executivo. Afirmou que a situação atual é por falta de planejamento, e que vai 

procurar a Secretária de Educação e o Departamento Pedagógico para saber como 

será o procedimento dessas crianças que não estão indo na escola por falta do 

transporte escolar. O vereador Oslen Dias Santos “Tuti” cumprimentou a todos e 

iniciou falando em relação aos lixos que estão ao redor da cidade e nos terrenos 

urbanos, dizendo que se a prefeitura não agir como deve agir, não resolverá a 

problemática existente, argumentando que deve montar uma equipe de fiscalização, 

para assim poderem educar as pessoas através de multas. Citou o discurso do 

vereador Mendonça sobre o secretário de obras Elói, que o mesmo estando fazendo 

milagres em sua Secretaria, pois são muito os serviços, muitas pontes para serem 

arrumadas, faltando apenas maquinários a disposição. Acrescentou que se deve dar 

condição ao Secretário de Obras para trabalhar, e que, não adianta fazer estradeiro 

dar entrevista dizendo que Alta Floresta será pólo de agricultura, se não der 

condição do agricultor tirar a lavoura. Disse que quando o vereador Dida foi 

Presidente organizou a Câmara, e a Prefeitura deveria se espelhar, no planejamento 

e gestão da Câmara. Finalizando anunciou o dia D, do Mutirão de Limpeza do Rio 

Teles Pires, que acontecerá  dia 10 de dezembro, e também que o Secretário de 

Educação Marcos Marrafon estará visitando as escolas no dia 16/11, solicitando 

que os vereadores acompanhem o Secretário. Dando continuidade o o Vereador 

Demilson Nunes Siqueira iniciou cumprimentando a todos, falando sobre a 

Audiência Publica do Plano Diretor, salientando que se supreeendeu com a 

quantidade de gente participando, interessadas nos problemas da cidade. Disse que 

fez uma indicação para se comprar ônibus para o transporte escolar, explanando 

que cada micro-ônibus custará duzentos e três mil, argumentando que o dinheiro 

gasto com a licitação para contratar uma empresa para fazer o transporte, daria para 

comprar mais de nove ônibus, e a Secretária de Educação irá rever a situação para 
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assim acabar com a problemática. Finalizando, falou da indicação da vereadora 

Elisa, para que também seja comprado um ônibus para a Secretaria de Saúde, que 

também estará fazendo a cobrança, e também começará cobrar os caminhãos pipas 

para o ano que vem. A seguir, transferindo a condução dos trabalhos ao 1º 

secretário, fez uso da tribuna o Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais 

Machado que iniciou cumprimentando a todos, dando boas vindas ao novo 

assessor de imprensa, Lindomar. Falou sobre sua viagem até Cuiabá, juntamente 

com o vereador Marcos Menin, destacando as cobranças feitas junto a AMM, onde 

o Executivo tem um convênio com os mesmos para defender Alta Floresta. 

Solicitou relatórios das ações realizadas junto ao governo para resolver as emendas 

atrasadas. Falou que foi ao Palácio cobrar o Governo, sobre os repasses atrasados, 

argumentando que os repasses do ICMS, do tranporte escolar, FETHAB da 

educação e FETHAB da obra, dentre outros que estão atrasados. Ressaltou que o 

transporte escolar não está parado, mas a empresa que faz o transporte das escolas 

estaduais, quem paga é o Estado, e o mesmo não está pagando o município. Disse 

que encontrou muitos Prefeitos e Vereadores fazendo cobranças na Capital ao 

Governador para seus municípios, colocando a a disposição dos Vereadores os 

protocolos das reivindicações feitas. Finalizando, disse que quando se fala em 

planejamento e incompetência, quem teve incompetência foi a prefeita Maria 

Izaura, qual ficou 8 anos no poder e não fez nem uma obra, e que  se o prefeito 

ficar só para pagar folha estaria em dia. Mencionou que no passado somente uma 

empresa ganhava as licitações. Pediu ao Líder do Prefeito que quando fosse 

inagurar mais uma obra que  chame a ex-prefeita, para assim a mesma olhar com os 

olhos dela como se trabalha, pois já foram seis obras inauguradas somente este ano, 

parabenizando o prefeito Asiel pelas obras. 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, foram colocadas em deliberação as seguintes 

proposituras: 1) Redação Final do Projeto de Lei Nº 010/2017, que, “determina a 

obrigatoriedade do Poder Executivo em remeter à Câmara Municipal informações 
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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, não havendo discussões, foi colocada em 

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

por unanimidade. 2) Moção nº 056/2017, de CONGRATULAÇÕES com o Site 

Sertanejo na Alta, na pessoa de seu proprietário Senhor Joseval Percegueiro dos 

Santos, pelos 7 anos de existência e destaque no cenário local como veículo de 

entretenimento na área de eventos, de autoria dos vereadores Emerson Machado e 

Marcos Menin, a qual foi discutida pelos Vereadores: Marcos Roberto Menin e 

Emerson Machado, que da mesma forma, parabenizaram os sete anos do site no 

município, pelos serviços e ajuda prestada na cidade, através do proprietário Senhor 

Joseval Percegueiro dos Santos "Gordinho". Encerrada as discussões, a Moção nº 

056/2017, foi colocada em votação, a qual, atingida o quórum legal exigido de 

maioria simples foi aprovada, por unanimidade. Para concluir, não havendo pedido 

de explicações pessoais, o Senhor Presidente comunicou 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 dez horas e dezenove minutos. 


