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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia vinte e oito de novembro de dois 

mil e dezessete, com início às nove horas e dez  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, 

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 da seguinte correspondência 

recebida:  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; Oficio nº 530/2017-SGG, do 

Secretário do Gabinete de Governo, Senhor José Arlindo de Oliveira e Silva, em resposta a 

manifestação da Secretaria de Estado de Segurança Publica – SESP/MT, em resposta ao 

Oficio nº315/2017-GAB; Ofício 139/2017 da Prefeitura Municipal de Alta Floresta 

(Contador Municipal) encaminhando balancete referente de setembro de 2017, para 

apreciação; e Ofício nº 374/2017/GP, do Waldiney Trujillo, Assessor Tecnico da Prefeitua 

Municipal de Alta Floresta, convidando para participar da reunião para revisão do Plano 

Diretor de Alta Floresta/MT. Após, o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias 

em apresentação: Indicação nº 183/2017 ao Secretário Municipal de Infraestutura, a 

necessidade de recuperação urgente da ponte sobre o Rio Água Branca, localizado na MT-

325, da Vereadora Elisa Gomes Machado; Indicação nº184/2017 ao Secretário de Obras, a 

necessidade de que seja feita o conserto da ponte da estrada São Pedro – Vila Rural I, do 

Vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicação nº185/2017 ao Secretário de Obras, a 

necessidade de que seja feito reparos nas estradas da Vila Rural II, especialmente na 

segunda estrada que apresenta ponto de potencial atoleiro recorrente, do Vereador Mequiel 
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Zacarias Ferreira; Indicação nº186/2017 ao Secretário de Obras, a necessidade de que seja 

realizada operação tapa buracos em toda a cidade, do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira; 

Indicação nº187/2017 ao Secretário de Obras, a necessidade de que seja feito o 

patrolamento e aterramento de cratera na Avenida das Orquídeas, no Bairro Bom Pastor, do 

Vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicação nº188/2017 ao Secretário de Obras, a 

necessidade de limpeza das bocas de lobo, da Avenida Bom Pastor, Avenida Robson Silva 

e Avenida Amazonas, do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicação nº189/2017 ao 

Secretário de Agricultura, a necessidade de comprar uma Canteiradeira para trator agrícola 

para utilização na agricultura familiar do município, do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira; 

Indicação nº190/2017 ao Secretário de Agricultura, a necessidade de realização de Dia de 

Campo nas Associações das Vilas Rurais, para apresentação dos Serviços realizados pela 

Secretaria e facilitação de acesso aos mesmos, do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira; 

Indicação nº191/2017 ao Coordenador de Transito, Transporte e Segurança, a necessidade 

de conserto do semáfaro na Avenida Ariosto da Riva, em frente a Escola Municipal 

Benjamim de Pádua, do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Projeto de Decreto 

Legislativo nº 020/2017, de autoria do Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), que 

em súmula: Concede Título de Cidadão Honorário Alta-florestense ao Senhor Itamar 

Carlos dos Santos; Projeto de Lei nº 016/2017, de autoria dos Vereadores Oslen Dias dos 

Santos (Tuti), Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Demilson Nunes Siqueira, Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida) e Marcos Roberto Menin, que em súmula “altera dispositivos da 

Lei Municipal nº 591, de 25 de abril de 1.995, (fixa limite de carga para o tráfego em vias 

públicas e dá outras providências)”; Projeto de Lei nº 017/2017, de autoria do Vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira, que em súmula “altera dispositivos da Lei Complementar nº 

1567/2007, que regulamenta o disposto na Lei Orgânica do município de Alta Floresta de 

que trata da denominação a próprios, vias praças e logradouros públicos”; Projeto de Lei nº 

018/2017, de autoria do Vereador Marcos Roberto Menin, que em súmula “denomina 

“Travessa Wagner Roberto Marinho” a Travessa A, situada no Canteiro Central, e dá outras 

providências”; e Projeto de Resolução nº 009/2017, de autoria dos Vereadores: Mequiel 

Zacarias Ferreira, Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Demilson Nunes Siqueira, Elisa 

Gomes Machado e Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), que em súmula “altera o disposto no 
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Artigo 158, CAPUT, reconduz o respectivo Parágrafo Único à Parágrafo 1º e acrescentam 

os Parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º, da Resolução nº 078/95 que dispõe sobre o Regimento Interno 

da Câmara Municipal de Alta Floresta/MT”. 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, comunicou que a Comissão de Fiscalização e 

Acompanhamento da Execução Orçamentária esteve reunida com o Contador da Prefeitura 

para falar sobre o orçamento e procedimentos a serem seguidos. Falou que vários 

Secretários não sabem qual será o orçamento de suas pastas, e sugeriram reunir todos para 

fazer os devidos esclarecimentos e possíveis emendas. Acrescentou dizendo que as peças 

orçamentárias já estão na Casa e que provavelmente irão realizar uma única Audiência para 

a LDO e LOA. Parabenizou o senhor Messias, ciclista de alta floresta que participou de 

uma aventura de aproximadamente cinco mil quilômetros passando por alguns estados até 

chegar em Alta Floresta em uma bicileta. Por fim, falou sobre os boatos que estão 

acontecendo que no mês de dezembro o Executivo irá demitir alguns secretários, afirmando 

que mesmo sendo dispensados não irá mudar em nada o índice da folha que está altíssimo, 

e para não prejudicar o andamento das ações, fará uma sugestão ao Prefeito que não faça a 

dispensa. Dando sequência, o vereador Marcos Roberto Menin cumprimentou a todos os 

presentes, iniciou agradecendo ao Presidente e demais companheiros pelo apoio na 

participação do 3° Estradeiro. Disse ficar triste por alguns falaram que haveria algo melhor a 

fazer do que ir no estradeiro apenas para passear. Em nome do Prefeito de Matupá, 

agradeceu todos os Prefeitos da região e demais autoridades que participaram do estradeiro. 

Acrescentou que o Comandante do 8° BEC, disse que nenhum veículo ficará “preso” nas 

estradas por falta de manutenção, e, sempre terá uma equipe de prontidão para auxiliar no 

“resgate”. Parabenizou a Terra Consultoria e o Engenheiro da Prefeitura pelo trabalho e 

agilidade no georreferenciamento da Vila Rural que em breve estará com suas propiedades 

todas regularizadas perante o orgão competente. Fez mais alguns esclarecimentos, 

agradeceu. Neste intermédio o Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, 
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disse que participou do 1º Estradeiro, justificando sua ausência neste, mencionado a 

importância do evento para o município e região, parabenizando todos os participantes. 

Próximo a uilizar a tribuna, o vereador José Elói Crestani cumprimentando a todos, iniciou 

justificando sua ausência na participação do Estradeiro, e, parabenizou os Vereadores que 

participaram representando esta Casa. Disse estar preocupado com o discurso do colega 

Luiz Carlos, quando mencionou sobre a dispensa dos secretários e a problemática que pode 

acontecer, e também pela forma como esta ficando o município, abandonada, matagal e 

ruas com muitos buracos. Acrescentou que as festividades estão chegando, o município irá 

receber visitantes e na situação atual será constrangedor. Solicitou ao Presidente e o Líder 

do Prefeito que uma reunião seja agendada discutir sobre essa problemática. Fez mais 

algumas considereações, agradeceu. Em sequência, o vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) cumprimentou a todos, iniciou parabenizando o Presidente pelo investimento 

realizado no plenário e a segurança que trará aos Vereadores. Falou que conversou com o 

Prefeito e que na próxima terça-feira estará presente na Câmara para fazer a prestação de 

contas deste primeiro ano de gestão, mostrando suas ações que estão beneficando o 

município. Sobre a crítica feita ao colegas que estiveram no Estradeiro, disse que não 

ficassem preocupados, pois foi um evento muito importante e produtivo, que trará muitos 

benefícios para a região. Parabenizou a vereadora Cida pela luta e conquista da patrulha 

mecanizada recebida pelo município e ao deputado Nilson leitão por ter viabilizado esta 

emenda. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Na sequencia, o vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira cumprimentando a todos, falou que as peças orçamentárias já estão na 

disponíveis nesta Casa de Leis para apreciação, e sobre um projeto que está para 

deliberação e votação, que irá regulamentar as datas para a entrega das peças orçamentárias 

para os próximos anos. Sugeriu ao Verador Luiz Carlos sobre a reunião que será realizada 

com os Secretários para discussão sobre o orçamento seja estendida aos vereadores para 

facilitar e agilizar na elaboração das emendas. Parabenizou o Banco de Sangue pela dia D 

da doação de sangue, e aos organizadores pela Caminhada Passos que Salvam ocorrida no 

ultimo final de semana. Neste intermédio, usando da prerrogativa regimental de aparte, fez 

uso da palavra o vereador Luiz Carlos de Queiróz, o qual disse que irá entrar em contato 

com o Diony e encaminhar a sugestão. Retomando seu discurso, o Vereador Mequiel 
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Zacarias Ferreira, disse que irá convocar a Comissão de Educação afim de discutir sobre a 

revisão do Plano Municipal de Educação. Sugeriu também que as Comissões possam se 

reunir para discutir sobre o Plano Diretor em suas respectivas competências. Falou sobre o 

atendimento ambulatorial que não esta sendo realizado pelo Hospital Regional, conforme 

divulgação feita, e que em conversa com o Secretário de Saúde realmente o Hospital está 

atendendo somente alguns casos. Por fim falou sobre o ofício encaminhado pelos 

moradores do bairro Boa Vista que solicitam urgentemente a limpeza do bairro, devido a 

insegurança que estão tendo. Mencionou que fez uma indicação em março deste ano e até o 

presente momento não houve resposta. Acrescentou que, por esse motivo elaborou um 

projeto para que no mínimo o Executivo possa responde-los, para que possam comunicar a 

população. Prosseguindo, o vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) cumprimentou a 

todos, iniciou falando que realmente existe a necessidade do Executivo em realizar essa 

limpeza em todos os bairros e que já fez esse pedido diretamente ao Prefeito. Sobre o edital 

que a Prefeitura abriu para processo seletivo, falou que os salários são baixos e dificilmente 

alguém aceitará trabalhar pelo salário que irá receber. Por fim parabenizou a família 

Moreira pelo investimento realizado no município e que fez uma moção de congratulação 

aos mesmos. A vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto cumprimentando a todos, iniciou 

parabenizando a todos os pioneiros pelo seu dia. Sobre o Plano Diretor, falou ao vereador 

Mequiel sobre a preocupação em relação ao tempo e ao acompnhando de sua elaboração e 

finalização. Agradeceu o Presidente por ter disponibilizado um veículo para a participação 

no Estradeiro e ao vereador Marcos Menin pela participação. Acrescentou sobre a 

importância da realização do evento, que trará muitos benefícios para o município e região. 

Por fim parabenizou o prefeito pela realização do evento. Prosseguindo, a vereadora Elisa 

Gomes Machado iniciou comprimentando a todos, falando sobre a realização do 

Estradeiro que levou o nome de Alta Floresta a nível Estadual e Federal ser muito 

importante. Parabenizou o município pelo recebimento das duas patrulhas mecanizadas, 

recebidas através do Deputado Federal Nilson leitão e do secretário Neri Geller que ajudará 

e muito o pequeno agricultor. Mencionou a reunião ocorrida sobre o transporte escolar da 

região da Pista do Cabeça, parabenizando o assessor pedagógico, Edson por auxiliar na 

solução destes problemas. Outra preocupação é em relação as pontes que estão danificadas, 
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trazendo riscos ao transporte de alunos e da população. Falou sobre a coleta de lixo que não 

está sendo realizada regularmente e com o período chuvoso poderá trazer muitos 

problemas, principalmente na área da saúde. Citou sobre o matagal que esta se formando 

devido ao período chuvoso no municipio e também sobre a insegurança que está ocorrendo 

na rodoviária, cartão postal do município. Por fim, parabenizou o Presidente pela colocação 

da faixa na qual parabeniza todos os pioneiros do município. Demilson Nunes Siqueira, 

cumprimentou a todos, iniciou parabenizando o Prefeito pela realização do Estradeiro e pela 

participação dos vereadores Marcos Menin e Cida. Estendeu seus parabéns a Assessoria de 

Imprensa da Camara pela divulgação das campanhas que são muito importantes para a 

população. O vereador Charles Miranda de Medeiros cumprimentando a todos, entre 

outras considerações iniciais, parabenizou e agradeceu os vereadores Marcos Menin e Cida 

Sicuto, pela participação e representação do Legislativo Municipal no último Estradeiro 

organizado pela Administração Municipal. A questão do lixo, foi assunto trazido á pauta 

também por Charles Medeiros, qual demonstrou sua preocupação em relação a 

irregularidade na coleta, além dos contratempos que vem ocasionando à população, já que a 

Vigilância Sanitária está cobrando providências dos moradores em face o mau cheiro 

provocado pela permanência do lixo nas lixeiras. Disse também que em face disto, gera um 

ciclo de problemas, e que providências devem ser tomadas à solução. Para concluir, Charles 

falou ainda da demanda apresentada nos Postos de Saúde, incluindo também, a 

determinação do governador Pedro Taques em relação ao pronto atendimento e a negativa 

do Secretário de Estado de Saúde, já que publicação da normativa deu-se em agosto e o 

prazo de atendimento já expirou. Falou que este fim de ano o problema certamente se 

agravaria e soluções precisam ser buscadas. Neste intermédio o Senhor Presidente, 

Vereador Emerson Sais Machado, comunicou que a reunião com o secretariado será 

realizada na próxima quinta-feira às 14h30min no auditório do PROCON. 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, falou 

sobre os salários que estão sendo ofertados pelo Executivo no edital do Processo Seletivo 

para o próximo ano, sendo baixos e podendo haver dificuldades para a contratação. Sobre a 

questão dos salários baixos, foi constatado que existia uma ilegalidade na Lei, e foi 
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solicitada pela Promotaria que a mesma fosse revogada. Porém, cabe agora ao Executivo 

resolver essa problemática para que os serviços não parem. Parabenizou o Prefeito pela 

realização do estradeiro e sua importância para o município e região. Sobre o 

pronunciamento do vereador Luiz Carlos referente a dispensa de secretários, disse 

concordar que não é necessário dispensá-los e sim buscar outra solução. Fez uma 

comparação do município de Lucas do Rio Verde com Alta Floresta, onde número de 

habitantes é o mesmo, porém, a arrecadação é maior, e isso tem que ocorrer no município, 

para que essa problemática que esta ocorrendo hoje seja sanada. Mencionou sobre as 

campanhas que estão sendo divulgados pela Câmara e a participação de todos os 

vereadores, sem exceção, nos programas de rádio. Fez mais algumas considerações, 

agradeceu. 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) Projeto de Decreto Legislativo nº 019/2017 

que em súmula “Concede Título de Cidadão Honorário Alta-florestense ao professor 

HENRIQUE LOPES DO NASCIMENTO”, de autoria do Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira, o qual foi discutido pelo vereador Mequiel Zacarias Ferreira que acrescentou 

razões a necessidade da propositura de sua iniciativa, mencionando a importancia do 

trabalho realizado pelo Henrique no sindicato e que a solicitação foi feita pelo SINTEP de 

Alta Floresta. Encerrada as discussões, foi colocado em votação, a qual, atingida o quórum 

legal exigido de 2/3 foi aprovado, por unanimidade. 2) Moção nº 059/2017 de 

CONGRATULAÇÕES com o ciclista José Messias Gomes da Silva, pela cicloviagem 

realizada no período de 21 de agosto a 17 de novembro, de Salvador e Alta Floresta, num 

total de 5200 km, de autoria do Vereador José Elói Crestani, a qual foi discutida pelos 

vereadores: José Elói Crestani, Marcos Roberto Menin, Charles Miranda Medeiros, 

José Aparecido dos Santos (Cidão) e Emerson Sais Machado, os quais fizeram um 

breve relato sobre a vida do senhor Messias, parabenizando-o pela coragem e dedicação na 

realização desta missão, percorrendo mais de cinco mil quilômetros de bicicleta e por levar 

o nome do município de Alta Floresta para todo o Brasil. Encerrada as discussões, foi 

colocada em votação, a qual, atingida o quórum legal exigido de maioria simples foi 
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aprovada, por unanimidade. 3) Moção nº 060/2017 de CONGRATULAÇÕES com os 

colaboradores da Casa Lar, Clodoaldo Adamczuk, Francisca Paiva Souza e Lenice Santana 

Baleeiro, pelos relevantes serviços prestados neste município, de autoria da Vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), a qual foi discutida pelos vereadores: Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida), Charles Miranda Medeiros, Marcos Roberto Menin, Elisa 

Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira, José Elói Crestani, Emerson Sais 

Machado, os quais parabenizaram e agradeceram a Francisca e a Lenice pelo serviço que 

vem executando na Casa Lar e ao Clodoaldo, pelo trabalho realizado como Presidente do 

CMDCA e agora, por auxiliar na coordenação da Casa Lar, buscando sempre o melhor 

para essas crianças e adolescentes que estão em risco. Citou ainda o trabalho realizado para 

que esses adolescentes possam retornar a seus lares mesmo com todas as dificuldades. 

Encerrada as discussões, foi colocada em votação, a qual, atingida o quórum legal exigido 

de maioria simples foi aprovada, por unanimidade. 4) Moção nº 061/2017 de 

CONGRATULAÇÕES com os alunos e orientadores da unidade da SECITEC Alta 

Floresta, pela participação e premiação na 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e 

na Maratona do Programa Células Empreendedoras realizadas em 2017, de autoria da 

Vereadora Elisa Gomes Machado, a qual foi discutida pelos vereadores: Elisa Gomes 

Machado, Mequiel Zacarias Ferreira, Charles Miranda Medeiros, Marcos Roberto 

Menin e Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), os quais agradeceram e parabenizaram os 

professores, coordenadores e direção por dar essa oportunidade aos alunos de participarem 

da 14ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e na Maratona do Programa Células 

Empreendedoras, e pelas conquistas dos prêmios, em reconhecimento aos projetos 

elaborados e por levar o nome de alta floresta a nível nacional. Citaram ainda a importância 

de se investir na educação, mostrados através dos resultados obtidos. Encerrada as 

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

simples foi aprovada, por unanimidade. 5) Moção nº 062/2017 de CONGRATULAÇÕES 

com os Empresários Antônio Moreira de Souza e Francismar Lima de Souza, pela 

inauguração das novas instalações da Moreira Magazine, ocorrida no último dia 09 de 

novembro do corrente em nosso município, de autoria do Vereador Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida), que não havendo discussões, foi colocada em votação, a qual, atingida o 
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quórum legal exigido de maioria simples foi aprovado, por unanimidade. 6) Proposta de 

Emenda a Lei Orgânica nº 001/2017, em 1º turno de discussão e votação, 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 Grosso”, 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, o qual foi discutida pelos 

vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira falou que o projeto é para dar mais tranqüilidade 

na apresentação e nos estudos das peças orçamentárias que terão datas específicas para 

serem entregues a esta Casa de Leis e que o Executivo possa cumpri-los conforme 

legislação a ser implantada. Emerson Sais Machado falou que é importante pois facilitará 

a tramitação do projeto nesta casa e também na comissão. Encerrada as discussões, foi 

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

e dez minutos. 


