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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia cinco de dezembro de dois mil 

e dezessete, com início às nove horas e vinte e cinco  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. Neste momento, o Senhor Presidente convidou o Excelentíssimo 

Prefeito para ocupar a mesa dos trabalhos. Neste intermédio, o Senhor Presidente solicitou 

que seja consignado em ata que o sorteio para assegurar a ordem do uso da tribuna, fique 

prorrogado para o próximo período ordinário, conforme acordado entre os vereadores. 

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: Convite da Escola Municipal Maria Domingas 

Mazzarello, para a Formatura das crianças do Pré-Escolar II, no Oratorio Dom Bosco, no 

dia 09/12/2017 a partir das 18h30min; 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 Circ. 010/2017- SMAS/AF, da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, para convidar a participar do econtro municipal que visa expor e discutir os 

serviços de acolhimento para crianças e adolescentes de Alta Floresta/MT no dia 06 de 

dezembro de 2017 as 7h30min na OAB; Ofício Presidencia nº 256/2017, da Associação 

Mato-grossense dos Municipios, em resposta ao Ofício nº 032/2017-CAM, informando 

que ajuizou ações em desfavor do Governo Estadual e da união Federal; Ofício nº 

078/2017-PRESIDENCIA DA SUBSEDE SINTEP/MT-ALTA FLORESTA, 

convidando para inauguração da Sede do SINTEP SUBSEDE DE ALTA 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 2 de 12 
 

Avenida Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716 

email: separcmaf@gmail.com _ site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

 

FLORESTA/MT, no dia 09 de dezembro de 2017 as 19h30min na Rua Ivandelina 

Nazario, s/n; Convite da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária, para participar da Audiencia Publica de discussão dos Projetos de lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO 2018) e Lei Orçamentária Anual (LOA 2018), dia 07 de 

dezembro de 2017 as 9h30min no Plenário Vereador Arnaldo Corcino da Rocha; Convite 

da Secretaria Municipal de Saúde a participar da reunião que acontecerá no dia 

05/12/2017 as 19h00min nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, a fim de 

discutir a pactuação do Municipio com o Estado, pactuação de atendimento hospitalar e 

UPA; Ofício nº 023/2017/SMG, do Secretário Municipa de Governo, em resposta ao 

Ofício nº 361/2017/GAB, sobre aquisição de um veiculo camionete para atender as 

demandas da Defesa Civil do município; e, Ofício nº 321/2017-DE da Direção Executiva 

do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta (IPREAF), 

encaminhando a esta Casa o balancete financeiro referente ao mês de outubro de 2017. 

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

Indicação nº 192/2017 a Secretaria Municipal de Infraestutura com cópia a Direção de 

Meio Ambiente, a necessidade de realizar um trabalho de limpeza nas vicinais que 

ladeiam o perímetro urbano, acompanhado de uma campanha de conscientização, 

advertências e penalidades, do Vereador Luiz Carlos de Queiróz; Indicação nº 193/2017, 

a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a necessidade de cascalhamento e reparos nas 

pontes da Estrada Rural que interliga a Vicinal 1ª Norte a Vicinal 3ª Oeste, entremeio as 

Comunidades Céu Azul e Todos os Santos ,do Vereador Emerson Sais Machado; 

Indicação nº 194/2017, ao Secretário Municipal de Infraestrutura, a necessidade de 

realização de serviço de reparos na estrutura da ponte localizada na estrada que interliga as 

Vicinais 3ª e 4ª Leste, nas imediações da Comunidade Mundo Novo, do Vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira; Indicação nº 195/2017, ao Secretário Municipal de 

Infraestrutura, a necessidade de realização de serviço de limpeza na Associação dos 

Moradores dos bairros Cidade Bela e Jardim Imperial (AMOCIBI), do Vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira; Indicação nº 196/2017, ao Deputado Estadual Zeca Viana, a 

necessidade de, através de emenda parlamentar, viabilizar recursos para pavimentação 

asfáltica no Bairro São José Operário, da Vereadora Elisa Gomes Machado; e Indicação 
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nº 197/2017, ao Deputado Estadual Zeca Viana, a necessidade de, através de emenda 

parlamentar, viabilizar recursos para construção de 6 (seis) salas de aulas na Escola 

Municipal Boa Esperança, Comunidade Ourolanda, da Vereadora Elisa Gomes Machado. 

Concluída a leitura, o Senhor Presidente informou que as matérias ora apresentadas 

seriam encaminhadas conforme disposição regimental. Neste momento, em 

conformidade com o disposto em nosso Regimento Interno, o Senhor Presidente colocou 

a Tribuna, por até quarenta e cinco minutos, a disposição do Senhor Prefeito Municipal, 

Asiel Bezerra, o qual estará apresentando Relatório Geral sobre sua administração. De 

princípio o Senhor Prefeito, Asiel Bezerra de Araujo cumprimentou a todos, falou que 

por um problema técnico, não poderá apresentar neste momento os dados através dos 

slides, porém estará fazendo a leitura das ações de cada pasta. Nesse momento começou a 

expor os dados relacionados a Saúde, citando a caravana da transformação que trouxe 

muito benefício a população, aquisição de veículos, inauguração dos PSF na Cidade Alta 

e Praça Cívica, e será entregue em breve os PSF dos bairros Jardim Guaraná e Jardim das 

Flores que estão em fase final de acabamento, e a finalização do Centro de Reabilitação 

que será modelo e o maior de Mato Grosso que está sendo construído aos fundos da Praça 

Cívica. Acrescentou que estão tentando junto ao Governo do Estado, estender o 

atendimento no pronto socorro do Hospital Regional, devido o município ainda não ter 

estrutura para realizar aos atendimentos, e, caso o pedido seja negado, o atendimento será 

realizado nos PSF nos fundos da Praça Cívica. Parabenizou a equipe da vigilância 

epidemiologica pela excelência no atendimento a hanseníase, sendo modelo para todo o 

Brasil. Após conseguir resolver o problema técnico com o equipamento data show, 

iniciou apresentando a reforma administrativa que foi realizada, mostrando que os cargos 

comissionados foram reduzidos em mais de hum milhão de reais e que até o final de ano 

reduzirá ainda mais, as certidões negativas se encontram regularizadas, reforma do 

aeroporto, e capacitação dos servidores para melhorar o atendimento a população. 

Mencionou que o município possui mais de oito milhões em programas e emendas do 

Governo Federal, três milhões em programas e emendas do Governo do Estado, dois 

milhões para lama asfáltica e quatro milhões para a defesa civil do município, e por esse 

motivo sempre cobra dos secretários que mantenham sempre em dia as certidões para que 
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os recursos não sejam perdidos. Falou sobre a visita do Governo do Estado na Caravana 

da Transformação, Cavarana na Alemanha e que em meados dos meses de janeiro e 

março uma caravana de empresários alemães estará visitando e conhecendo o município 

para futuros investimentos. Citou que o município através de um levantamento feito pela 

equipe técnica, possui aproximadamento setenta mil habitantes, mas oficialmente são 

cincoenta mil habitantes, conforme dados do IBGE, fazendo com que o município não 

consiga atender toda a demanda com pouco recurso. Na Educação, falou sobre a merenda 

escolar, é considerada a melhor em todo o estado, a frota do transporte escolar, a 

construção de três escolas municipais, sendo uma creche padrão, escola padrão e a 

conclusão da Creche do Jardim Panorama que faltam alguns detalhes para ser entregue a 

população. Acrescentou dizendo que o município é considerado pólo em educação, 

devido a existência de duas faculdades, uma escola técnica estadual e uma escola técnicas 

federal, e por fim a capacitação dos servidores da educação. No esporte, explanou sobre a 

aquisição de um ônibus escolar, feito através da devolução de recursos da Camara 

Municipal, realização dos jogos escolares estaduais, e em especial o atendimento 

esportivo as crianças e adolescentes através da prática de esporte. Na Cultura, foi realizado 

o carnaval em parceria com o Governo do Estado, a realização do Miss Alta Floresta, 

dentre várias outras ações. Na Agricultura, ocorreu a realização do Encontro de 

Agronegócio, através de palestras sobre a expanção agrícola, realização do 2° Estradeiro 

para apresentação do crescimento agrícola da região e falta de infraestrutura para o seu 

escoamento, desenvolvimento e crescimento da agricultura na região, atendimento e 

assistência a agricultura familiar, apoio no plantio de café e cacau, que já foram os carros 

chefes. Disse que ira solicitar novamente ao governador Pedro Taques a construção da 

ponte no rio Teles Pires e pavimentação asfaltica da rodivia até do Trevo Piovesan em 

Carlinda até o município de Novo Mundo. Na Assistência Social, apresentou os 

atendimentos realizados pelos CRAS e CREAS, realização de cursos em parceria com o 

sindicato rural para a população de baixa renda neste ano e que no próximo ano estão 

previstos mais de cincoenta cursos, dentre outros. Na seqüência, apresentou rapidamente 

as ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, sendo elas, a construção das aduelas 

nas avenidas Mato Grosso, do Aeroporto e São Gabriel, recuperação de pontes de 
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madeiras e bueiros, pavimentação asfáltica em vários bairros, patrolamento das estradas 

rurais, dentre outras. Por fim agradedceu e se colocou a disposição para maiores 

esclarecimentos. Passando ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos 

Senhores Vereadores que o tempo destinado a cada um seria de até cinco minutos, 

inclusive, facultados a formularem suas perguntas ao prefeito, conforme sorteio bimestral 

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

iniciou cumprimentando a todos, agradecendo a presença do Prefeito nesta Casa de leis, 

se colocando a disposição naquilo que for preciso. Aproveitou para dizer que no início do 

mandato realizou várias reuniões com os secretários que apresentaram as ações de suas 

pastas, sugerindo que o Prefeito retorne com as reuniões administrativas no próximo ano. 

Solicitou a Secretária Elza que priorize juntamente com o CDL, a fim de buscar meios de 

enfeitar as ruas para o período natalino. Em relação a Secretaria da Infraestrutura, que 

buscará aumentar o recurso para a Secretaria a fim de melhorar o antendimento a 

população. Por fim desejou um feliz natal a todos. Dando sequência, o vereador Marcos 

Roberto Menin cumprimentou a todos, iniciou dizendo que o Prefeito tem parceiros 

nesta Casa de Leis, votando projetos em regime de urgência, que são necessário para o 

desenvolvimento do município. Parabenizou a todos os secretários pelo trabalho 

desenvolvido em suas respectivas pastas, mesmo com todas as dificuldades. Fez suas 

considerações finais, agradeceu. Próximo a uilizar a tribuna, o vereador José Elói 

Crestani cumprimentando a todos, iniciou agradecendo o Prefeito pela presença nesta 

Casa de Leis para a prestação e transparência de sua gestão. Disse que recebeu um 

memorando da Comissão de Fiscalização e que amanhã estará encaminhando uma 

emenda a fim de garantir o periculosidade para os agentes de transito e comunitários de 

saúde. Agradeceu. Em sequência, o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) 

cumprimentando a todos, falou das grandes obras que a administração realizou, e os 

avanços que tiveram depois que o prefeito Asiel assumiu a administração. Mencionou 

sobre o programa Brasil Sorridente do Governo Federal, que está proporcionando as 

pessoas carentes com um sorriso saudável. Parabenizou os secretários da administração 

pelos trabalhos em suas pastas. Fez mais algumas considerações, agradecendo a presença 

do prefeito. Na sequência, o vereador Mequiel Zacarias Ferreira cumprimentando a 
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todos, iniciou agradecendo a presença do Prefeito nesta Casa de Leis. Deixou a sugestão 

para que, o senhor Prefeito possa vir, dentro das possibilidades, pelo menos duas vezes 

por ano nesta Casa de Leis e agendar também, reuniões administrativas para que possa 

haver um diálogo melhor entre a Câmara e o Executivo. Em relação ao orçamento para o 

próximo ano, solicitou que o Prefeito explanasse sobre o pagamento dos salários, RGA, 

Plano de Saneamento Básico, Plano Diretor, Licitações, participação do Ministério 

Público nas ações do município, fiscalização para melhorar arrecadação, mudança na 

arrecadação do IPTU e limpeza dos lotes. Por fim agradeceu a presença de todos e em 

especial ao Prefeito. O vereador José Aparecido dos Santos (Cidão) cumprimentando, 

iniciou dizendo que todas as suas ações, são realizadas através da vontade de DEUS. 

Mesmo com todas as dificuldades que o município está enfrentando, falou que seu nome 

esta gravado em todas as obras realizadas e entregues no município, por ajudar no 

desenvolvimento de Alta Floresta. Finalizou dizendo que o próximo ano será melhor 

ainda, com muitas conquistas. Prosseguindo, o vereador Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida) cumprimentando a todos, agradeceu a presença do Prefeito. Deixou registrado 

sobre as diversas reuniões com os técnicos da prefeitura, solicitando que o Prefeito mante-

se a folha de pagamento sempre em dia, contratando somente o necessário, não sendo 

contra a geração de emprego, mas sim a problemática que está gerando. Falou que o 

Executivo deve realizar o atendimento para os serviços essenciais, como a coleta de lixo, 

operação tapa buracos, materiais básicos para os PSF’s, dentre outros. Cobrou a 

necessidade urgente na aquisição de caminhões para coleta de lixo, devido aos existentes 

estarem com problemas. Falou sobre um projeto que estará na Câmara autorizando que 

uma determinada empresa possa ser contratada a fim de buscar recursos para a construção 

de casas populares. Fez mais algumas considerações finais, agradeceu. A vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto cumprimentando a todos, iniciou agradecendo a presença 

do Prefeito nesta Casa de Leis. Sobre a judicialização da saúde, solicitou ao Prefeito se as 

cobranças estão sendo feitas ao Governo do Estado, pois a responsabilidade não é do 

município e sim especificamente do Estado. Parabenizou os secretários pelos excelentes 

trabalhos que realizam em suas respectivas pastas. Discordou sobre a fala do vereador 

Luiz Carlos em relação aos enfeites de natal, pois, o recurso deveria ser utilizada para a 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 7 de 12 
 

Avenida Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716 

email: separcmaf@gmail.com _ site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

 

realização da coleta de lixo. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Prosseguindo, a 

vereadora Elisa Gomes Machado iniciou comprimentando a todos, agradecendo a 

presença do Prefeito, que está apenas cumprindo a legislação vigente. Solicitou que o 

Prefeito falasse sobre o pronto atendimento que o município terá que realizar, sugerindo 

que o Estado realizasse o atendimento até a conclusão da UPA. Outro questionamento é 

sobre a infraestrutura, onde solicita que o Executivo encaminhe outro projeto a fim de 

regularizar o salário dos servidores contratados que trabalham na recuperação dos 

equipamentos. Solicitou que o prefeito falasse sobre a hanseníase, e que o município esta 

fazendo para melhorar o atendimento ao pacientes. Solicitou esclarecimentos sobre a atual 

dívida que o município tem com os fornecedores para saber se houve redução ou não. Por 

fim, mencionou que o município deve resolver o problema da coleta de lixo. Na 

sequência, o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) cumprimentando a todos, iniciou 

agradecendo a presença do Prefeito nesta Casa de Leis. Falou que, mesmo com críticas o 

Laço Livre é um evento que gira muito recurso no município, agradecendo a parceria com 

o executivo. Convidou a todos para participar do mutirão de limpeza do rio Teles Pires no 

próximo dia dez de dezembro, esclarecendo que os trabalhos já estão sendo realizados a 

vários dias, sendo este, o dia D da coleta de lixo. Por fim, solicitou que o prefeito tenha 

cautela com a gestão no próximo ano, para evitar todo esse sofrimento que o município 

esta enfrentando hoje. Falou sobre a parceria que o município esta tendo com um empresa 

para recuperação da estrada vicinal 5ª oeste, que auxiliará no escoamento da produção 

agrícola da região. Agradeceu. 

Demilson Nunes Siqueira, cumprimentou a todos, iniciou parabenizando o Prefeito pela 

presença na Câmara. Citou as várias problemáticas que o município vem enfrentando, 

como a coleta do lixo e transporte escolar, e, que deve ser resolvido para que não ocorra 

novamente no próximo ano. Fez mais algumas considerações, agradeceu. O vereador 

Charles Miranda de Medeiros cumprimentando a todos, iniciou agradecendo o Prefeito 

e Secretários presentes nesta sessão. Parabenizou o Prefeito, que, mesmo com todas as 

dificuldades enfrentadas, realizou e está realizando várias obras. Agradeceu o Ministério 

Público que sempre esteve presente na gestão do Prefeito, buscando ajudar e não 

atrapalhar. Sugeriu que o Prefeito possa melhorar os equipamentos da fisioterapia até que 
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o novo prédio possa ficar pronto. Solicitou que o Executivo encaminhe uma agenda para 

o atendimento da saúde durante os meses de dezembro e janeiro e, por fim, como ficará o 

pronto atendimento após a restrição no Hospital Regional. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. 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, agradeceu a presença do Prefeito e Secretários nesta 

Casa de Leis. Solicitou ao Prefeito que revisse os salários dos servidores contratados que 

trabalham com equipamentos pesados, buscando uma solução juntamento com o 

Ministério Público, caso contrário não haveria pessoas disponíveis a trabalhar pelo salário 

oferecido. Solicitou que o Prefeito de entrevistas no próximo ano a cada quinze dias a fim 

de divulgar as ações do Executivo. Solicitou que transforme a Diretoria de Cultura em 

Secretaria Municipal de Cultura, esclarecendo que a pasta está perdendo vários recursos 

por não ser independente. Solicitou que o Secretário de Obras tenha um atendimento 

especial as ruas do município, que estão necessitando de recuperação. Agradeceu o 

Prefeito por todas as ações realizadas, pela participação dos Vereadores nas obras 

inauguradas e aproveitou para pedir que os secretários façam o dever de casa. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu. Neste intermédio fez o uso da palavra o vereador 

Charles Miranda Medeiros, o qual solicitou ao Prefeito possa criar o hora do Prefeito 

nas rádios do município para divulgar melhor suas ações. Retomando a condução dos 

trabalhos, novamente, foi colocado a palavra à disposição do Senhor Prefeito, para 

responder as indagações dos vereadores, pelo tempo de até 20 minutos. O Senhor 

Prefeito, Asiel Bezerra de Araujo, retornou respondendo ao questionamento dos 

vereadores, onde, falou sobre a coleta de lixo que no início do próximo ano o município 

estará adquirindo dois caminhões novos e/ou semi-novos com recursos próprios, e dois 

caminhões novos através de convênio com a SUDECO. Em relação ao aterro sanitário 

disse que já esta sendo realizado um estudo e que será resolvido no próximo ano a custo 

zero para o município. Fez um breve relato sobre o Plano Diretor que esta sendo 

elaborado que trará muito benefício para o município. Sobre a questão dos salários, já está 

sendo feito um estudo juntamente com o Ministério Público e equipe técnica a fim de 

buscar uma solução para as futuras contratações. Sobre as reuniões administrativas, no 
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próximo ano estará realizando novamente as reuniões com os secretários. Agradeceu ao 

comércio pela parceira com o município mesmo com todas as dificuldades. Agradeceu a 

Câmara pelo recurso devolvido que foi utilizado aquisição de um veiuclo para atender a 

casa de apoio e para o esporte através da aquisição do ônibus. Falou sobre a importância 

do programa Brasil Sorridente, que trouxe a alegria para muitas pessoas. Se desculpou 

pela falha na participação das reuniões mensais com os vereadores, porém buscará se 

programar para que ocorram normalmente. Sobre os salários, disse que é uma meta de sua 

gestão, mas que a prioridade é sempre que houver recursos disponíveis que os salários 

sejam quitados. Disse que sempre priorizou a arrecadação em sua gestão, e que em alguns 

momentos o Ministério Público atrapalhou no andamento de algumas ações. Sobre a 

judicialização da saúde, disse que já solicitou que a Procuradoria Jurídica e o Secretario de 

Saúde faça todo o levantamento para que as cobranças possam ser feitas junto ao Estado. 

Sobre o pronto atendimento, disse que está buscando junto ao Governador que prorrogue 

o prazo e que estará em breve na capital do Estado conversando pessoalmente, até que a 

UPA possa estar finalizada para que o município possa realizar o pronto atendimento. A 

hanseníase é um atendimento que tem que ser realizado nos PSF’s, e não sua opinião tem 

que haver um local especifico, ou seja, um centro especializado para que os pacientes 

possam ser tratados com mais tranquilidade. Em relação a coletiva de imprensa, disse que 

é uma falha e que buscará corrigir. Sobre a denominação das placas de inauguração de 

obras com o nome dos vereadores, disse que é uma honra coloca-los devido a ajuda que 

promovem junto ao Executivo. Em seguida foi indagado se os Vereadores ficaram 

satisfeitos com as respostas – caso não tenham ficado, foi concedido o tempo máximo de 

02 minutos para reformularem suas perguntas. Fez o uso da tribuna o vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira, agradeceu pelas respostas, porém solicitou que o Prefeito explanasse 

sobre as licitações que não foram citadas e que pudesse esclarecer os procedimentos que 

estão sendo tomados. Na sequencia a vereadora Elisa Gomes Machado, agradeceu pelas 

respostas aos seus questionamentos, porem, solicitou que que o Prefeito falasse sobre a 

dívida do município, se aumentou ou diminuiu junto aos fornecedores. Por fim, o 

vereador Emerson Sais Machado agradeceu e questionou o Prefeito sobre a 

possibilidade de ocorrerem as entrevistas a cada quinze dias para esclarecer as ações do 
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município para a população. Neste intermédio, será concedido até 10 minutos ao Prefeito 

para responder as perguntas. Retornando, Asiel Bezerra de Araújo, disse que a 

Controladoria Interna esta realizando auditorias em todas as licitações, sendo informado 

que na próxima semana estaram repassando as informações sobre os levantamentos e 

resultados obtidos. Sobre a dívida com os fornecedores, disse que se os recursos chegarem 

até o final do ano, a divida será reduzida. Agradeceu aos vereadores pela parceria que tem 

com o Executivo para o desenvolvimento do município. Sobre as críticas recebidas, a 

melhor resposta, são as ações e obras realizadas e entregues. Por fim desejou um feliz 

natal a todos e que o próximo ano seja de muitas realizações. Concluída a fase de uso da 

tribuna, 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 Lei nº 018/2017 que 

em súmula “denomina “Travessa Wagner Roberto Marinho” a Travessa C, situada no 

Canteiro Central, e dá outras providências”, de autoria do Vereador Marcos Roberto 

Menin, o qual foi discutido pelo vereador Marcos Roberto Menin, que acrescentou 

razões a necessidade da propositura de sua iniciativa, por reconhecer um filho da terra e 

que muito fez no município. Encerrada as discussões, foi colocado em votação, a qual, 

atingida o quórum legal exigido de maioria simples foi aprovado, por unanimidade. 2) 

Projeto de Decreto Legislativo nº 020/2017 que em súmula “Concede Título de 

Cidadão Honorário Alta-florestense ao Senhor ITAMAR CARLOS DOS SANTOS”, de 

autoria do Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual não havendo 

discussões, foi colocado em votação, e, atingida o quórum legal exigido de 2/3 foi 

aprovado, por unanimidade. 3) Requerimento nº 051/2017 que REQUER que seja 

realizada a Sessão Solene de Entrega de Títulos Honorários de Cidadão Alta-Florestense 

conforme descrito no Artigo 121 do Regimento desta casa, de autoria do Vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira, a qual foi discutida pelos vereadores: Mequiel Zacarias 

Ferreira, que acrescentou razões a necessidade da propositura de sua iniciativa, e que 

apenas esta oficializando o presidente, após terem dialogado sobre o assunto. Emerson 

Sais Machado disse que conversou com o administrativo da Câmara, e que não a tempo 

hábil para a realização da entrega de títulos, devido haver as peças orçamentárias na 
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Câmara para serem deliberadas. Acrescentou que no próximo ano realizara a entrega de 

dois títulos, algo nunca feito nesta Casa. Por fim solicitou aos Vereadores votassem contra 

o requerimento. José Elói Crestani, solicitou que também gostaria de entregar os títulos 

esse ano, mas devido a falta de tempo, solicitou que o vereador retirasse o requerimento e 

evitasse o desgaste. Mequiel Zacarias Ferreira, esclareceu que o requerimento apenas 

sugeriu a realização da entrega de títulos, e não necessariamente para esse ano, podendo 

ser no próximo ano, seguindo apenas o regimento. Elisa Gomes Machado disse que vota 

favorável ao requerimento, por não ter sido realizada nos anos anteriores. José Elói 

Crestani disse a Vereadora que no primeiro ano de sua gestão foi entregue o titulo, e no 

outro não foi entregue devido o período eleitoral. Oslen Dias dos Santos (Tuti) sugeriu 

que o vereador Mequiel retirasse o requerimento e apresentasse outro para melhor 

esclarecer. Valdecir José dos Santos (Mendonça) sugeriu que o vereador retirasse o 

requerimento e encaminhasse outro. Na seqüência, O Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira nos termos do Regimento Interno e conforme pedido dos vereadores requereu, 

verbalmente, o adiamento de discussão do requerimento. Logo, o Senhor Presidente 

colocou sobre deliberação do Plenário o pedido de adiamento de discussão do 

Requerimento pelo período de uma sessão, o qual foi aprovado por todos os vereadores. 

4) Moção nº 063/2017 CONGRATULAÇÕES com a Empresa PAX N.S.A, pela 

realização da campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, em nosso município, de autoria 

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

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Charles Miranda Medeiros, Valdecir José do 

Santos (Mendonça), Oslen Dias dos Santos (Tuti), Marcos Roberto Menin, Elisa 

Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Emerson Sais Machado, os quais 

acrescentaram razões a necessidade da propositura, parabenizando os proprietários e 

funcionários pelas campanhas realizadas, e, o beneficio e informação que levaram as 

pessoas. Citaram também o trabalho desenvolvido pela empresa junto a população. Se 

colocaram a disposição dentro das possibilidades. Encerrada as discussões, foi colocada 

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

unanimidade. 4) Moção nº 064/2017 CONGRATULAÇÕES com a Empresa Inviolável 

Alta Floresta, pelo recebimento do prêmio de Menção Honrosa por crescimento e 
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evolução apresentados no período de 2016/2017, de autoria do Vereador Charles Miranda 

Medeiros, a qual foi discutida pelos vereadores: Charles Miranda Medeiros, José Elói 

Crestani, Marcos Roberto Menin, Valdecir José dos Santos (Mendonça) e Emerson 

Sais Machado, os quais acrescentaram razões a necessidade da propositura, 

parabenizando a empresa que não mediu esforços em investir no município e trazer a 

segurança e o bem estar para as residências e comércios. Encerrada as discussões, 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 convocou os Senhores Vereadores para uma reunião logo após o 

encerramento da Sessão na sala de reuniões do Gabinete da Presidência. Em convocou os 

senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária as dezesseis horas, com o fim de 

deliberação dos Projetos de Lei nº 1938, 1939, 1940, 1941 e 1942/2017 (Executivo 

Municipal) e Projeto de Lei nº 019 e 020/2017 (Mesa Diretora), todos em regime de 

urgência especial. Após, 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 doze horas e quarenta e cinco minutos. 


