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

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

dezessete, com início às nove horas e treze  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, foi colocada em discussão e votação as atas da sessões 

anteriores, sendo elas: 38ª Sessão Ordinária, 28ª e 29ª Sessão Extraordinária, as quais foram 

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

correspondências recebidas: Convite da Secretária Municipal de Educação, Maria Iunar 

de Freitas Portão, convidando os edis para prestigiar a solenidade de encerramento do ano 

letivo que ocorrerá no dia 13/12/2017, as 19h00min, nas dependências da Secretaria 

Municipal de Educação; Ofício 401/2017, da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, 

encaminhando CD com relação de convênios cadastrados nos sistemas de convênios do 

Governo do Estado de Mato Grosso – SIGCON e do Governo Federal – SICONV; Ofício 

221/2017, da CDL de Alta Floresta, o qual convida os vereadores a participarem de uma 

reunião com empresários de Alta Floresta para debater a atual situação da Segurança 

Pública, que será realizada no auditório da CDL em 12/12/2017 as 19h00min; Ofício 

402/2017, da Prefeitura Municipal, através do Assessor Técnico Waldiney Trujillo, o qual 

convida dos vereadores a participarem de uma reunião de trabalho desenvolvidos relativos 

ao Plano Diretor, que ocorrerá do dia 13/12/2017 as 8h30min. Após, o Senhor Secretário 

fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicação nº 198/2017, a Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, a necessidade de viabilizar a pintura dos quebra-molas de 

nosso município, do Vereador Charles Miranda Medeiros; Indicação nº 199/2017, ao 

Secretário Municipal de Infraestrutura, a necessidade de viabilizar limpeza das áreas verdes 
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de nosso município, do Vereador Charles Miranda de Medeiros; Indicação nº 200/2017 a 

Secretaria de Educação, a execução das obras abaixo citadas nas respectivas escolas abaixo 

citadas, considerando a não especificação das mesmas na LOA 2018, do Vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira; Indicação nº 201/2017 a Secretaria de Esporte, Cultura e Juventude, a 

construção de meio fio na pista de caminhada do miniestádio da Cidade Alta, do vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira; Projeto de Lei nº 1.939/2017, que em súmula: Autoriza 

Revogação de Comodato de Area Concedido Ao Sindicato Rural de Alta Floresta/MT e 

Autoriza Reversão da Doação Pública Registrada Sob Matrícula Nº 26.998, Livros 2-ed, 1º 

Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta/MT, e Dá Outras Providências, do Execultivo 

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

Vereadores que o tempo destinado a cada um seria de até sete minutos e faltando um 

minuto, a sineta soará. O primeiro a usar da Tribuna foi o Vereador Luiz Carlos Queiroz o 

qual cumprimentou a todos, pontou que seria a última sessão ordinária do ano e cobrou da 

secretaria de obras, que seja feita uma força tarefa com fim de solucionar as problemáticas 

da coleta do lixo, bem como uma operação tapa buracos. Agradeceu aos vereadores pelo 

companherismo e consideração para com o mesmo. Deixou um abraço de forma especial 

aos colaboradores da Casa de Leis pelo trabalho realizado. Finalizando, desejou a todos um 

Feliz Natal e um Ano Novo com muita paz e realizações a todos. Dando sequência, o 

vereador Marcos Roberto Menin cumprimentando a todos, pontuou que encerra seu 

primeiro ano de mandato. Falou que construiu uma família na Câmara Municipal. Disse 

ainda que o Intermat começou a realizar vistorias em chácaras com fim de regularização 

fundiária, afirmando estar feliz, que através de muita luta, foi possível realizar melhorias 

para a população. Disse ainda acreditar que com a União do Legislativo e do Execultivo, 

coisas boas ocorrerão. Finalizando, desejou Feliz Natal a todos. O vereador Valdecir José 

dos Santos (Mendonça) cumprimentando a todos os presentes, iniciou pontuando que 

conversou com o Prefeito e que a Prefeitura tem parceria com a Iguá Saneamento onde a 

mesma realiza obras em encanamentos e a Prefeitura vem em contrapartida com a 

realização de reparos junto as vias, devido ao serviço prestado. Acrescentou que essa 

parceria não existirá mais, pois a Prefeitura leva desvantagem na mesma. Mencionou que 

grandes obras foram realizadas em Alta Floresta como asfaltos, pontes e demais 
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benfeitorias, afirmando dizer com toda tranqüilidade que a administração de Asiel  bem 

como a Legislatura atual será lembrada pelas coisas boas que ocorrem e ocorrerão. Frizou 

aplaudir o Prefeito Asiel pois suas intenções são boas. Finalizando, desejou Feliz Natal e 

Próspero Ano Novo a todos. Mequiel Zacarias Ferreira iniciou cumprimentando a todos 

os presentes, afirmando que esta poderia ser a última sessão ordinária do ano, e que é o dia 

de agradecer pelo ano de trabalho. Frizou que apesar das conquistas do município, há muito 

que deve ser feito. Disse ainda que recebeu o relatório da controladoria referente ao 

transporte público municipal, afirmando que a indicação final é que a Secretaria de 

Educação deve devolver R$ 166.551,76 por serviços pagos e não prestados e R$ 42.375,16 

por superfaturamento. Citou ainda que existe no relatório a informação de favorecimento 

em processo licitatório. Pontuou que deve ser cobrado para que os valores sejam restituídos 

aos cofres públicos. Disse que não recebeu demais resultados de auditorias e que estes 

devem ser cobrados pelos vereadores. Mencionou ainda que esteve acompanhando a 

situação do lixo no aterro seco, pontuando que houve uma interdição pois o lixo estava 

sendo depositado as margens da estrada e que conversou com o Prefeito onde o mesmo 

designou o Coronel Ribeiro e a Secretária Elza para acompanha-lo ao local. Acrescentou 

que esteve com os moradores e que os mesmos necessitam de atenção. Finalizando, deixou 

reconhecimento a inauguração da sede do SINTEP e a passagem de Posto do Comando do 

TG 09/001. Em sequencia, José Aparecido dos Santos (Cidão) cumprimentando a todos, 

iniciou agradecendo aos vereadores, lembrando que está em primeiro ano do seu mandato e 

sempre teve apoio de todos. Teceu elogios e agradecimentos aos funcionários. Agradeceu a 

presença dos representantes do Santander, registrou a presença de seus amigos, Carlinhos e 

Ribamar, ambos motoristas da APAE com mais de 20 anos de serviços prestados. 

Finalizando, desejou a todos os presentes e aos moradores de Alta Floresta um Feliz Natal e 

um Próspero Ano Novo. A vereadora Aparecida Scarambuli Sicuto (Cida) iniciou 

cumprimentando a todos os presentes, agradeceu ao apoio recebido em seu primeiro ano de 

mandato, agradeceu aos servidores Tito e Rose e Parabenizou o vereador Tuti pela limpeza 

do Rio Teles Pires. Dircursou sobre a problemática do lixo, afirmando que há dias a 

problemática existe e que a prefeitura deve disponibilizar uma maquina para realização de 

serviço paleativo. Acrescentou que recebeu de moradores um ofício solicitando que 
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cobranças seja feitas com fim de manutenção no asfalto da perimetral Rogério Silva. 

Lembrou os colegas vereadores da reunião sobre o Plano Diretor. Finalizando, disse que 

chegará ao município uma ambulância tipo A disponibilizada pelo deputado Nilson Leitão. 

Prosseguindo, o vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) iniciou cumprimentando a 

todos, disse que existe o comprometimento do Prefeito para viabilizar finaciamento para 

compra de equipamentos para a secretaria de infra-estrutura. Solicitou que em 2018 seja 

feito um planejamento para que os serviços sejam prestados com qualidade junto a 

população. Mencionou que ações do seu mandato de vereador trazem melhor qualidade de 

vida, principalmente ações voltadas a questão previdenicária. Disse que o motivo o qual 

prejudica o município não é o salário de vereador e prefeito, mas o que da prejuízo ao 

município são licitações fraudulentas. Acrescentou ainda que nem todos secretários, 

vereadores e prefeitos são corruptos mas existem pessoas mal intencionadas que prejudicam 

todo o sistema. Finalizando, pediu apoio dos vereadores para derrubar o Veto ao Projeto de 

Lei nº 010/2017. A vereadora Elisa Gomes Machado iniciou cumprimentando a todos os 

presentes e agradeceu aos colaboradores do legislativo. Afirmou ser a última Sessão 

Ordinária do ano e agradeceu aos vereadores, pedindo a Deus que os abençoem. 

Parabenizou ao vereador Cidão pela moção aos motoristas da APAE, dizendo que visitou a 

unidade de ensino, que atende aproximadamente 95 alunos. Falou que não há médico, 

prossifional de educação física, fisioterapeutas e que não existem condições para que as 

crianças que lá estão melhorem. Pediu que em 2018 seja retomada a equipe de atendimento 

junto a escola e que necessitam de mais recursos. Lembrou que existem mais três auditorias 

as quais não foram repassados os relatórios aos vereadores. Parabenizou o SINTEP pela 

inauguração de sua sede e agradeceu ao prefeito pelas benfeitorias realizadas no município. 

Finalizando, desejou a todos, votos de Feliz Natal e Ano Novo. Oslen Dias Santos (Tuti) 

iniciou cumprientando a todos, discursou sobre o sucesso que foi o multirão de limpeza do 

rio Teles Pres, dizendo que Alta Floresta é pioneira na referida ação. Pontuou que o 

acontecido no aterro seco é uma inverdade e que o lixo proveniente do multirão só foi 

depositado no domingo. Afirmou que o material depositado ar margens da rua já estava há 

dias e que ofereceu ajuda a secretária Elza para solução da problemática. Disse que os 

vereadores não podem pagar por algo que é de responsabilidade da Prefeitura. Finalizando, 
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desejou a todos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. O vereador Demilson Nunes 

Siqueira iniciou cumprimentado a todos, pontuando que o evento Futebol Solidário foi um 

sucesso e arrecadou diversos alimentos. Disse que acompanhou o campeonato de futebol 

no bairro Santa Maria. Pediu que seja realizada uma força tarefa para a realização de tapa 

buracos, bem como força tarefas para recolhimento do lixo. Na sequencia, o vereador 

Charles Miranda Medeiros iniciou cumprimentando a todos, afirmou que no dia 

dezesseis do corrente mês, o secretário de saúde deixará o cargo. Disse que pediu o retorno 

do Doutor Roberto Casan, já que Alta Floresta é uma cidade endêmica na questão da 

hanseníase e, com a saída do médico Alta Floresta perdeu muito. Frizou que há 80 casos da 

doença no município, muito acima do indicado pela OMS. Pediu que para 2018 a prefeitura 

possa integrar o pólo regional de saúde. Mencionou que as questões referentes ao lixo 

também é questão de saúde pública. Finalizando, agradeceu aos vereadores, tanto os novos 

quanto os antigos, bem como aos servidores do legislativo e desejando um Feliz Natal e 

Próspero Ano Novo a todos. A seguir, transferindo a condução dos trabalhos ao Vice-

Presidente, fez uso da tribuna o Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado que 

cumprimentando a todos, iniciou discursando sobre o lixo, afirmando que a solução para os 

problemas da prefeitura é o dinheiro. Pontuou que em 2018 devem ser comprados 

caminhões de lixo, lembrando que outras vezes os dois lixões da cidade estavam cheios e 

que cedeu uma maquina esteira para amenizar o problema. Frizou que pela ação, foi 

acusado de estar recebendo dinheiro da prefeitura. Afirmou que todos devem fazer como 

ele e ajudar de que cobranças devem ser feitas, porém deve ser buscados meios de ajudar. 

Disse que parte da sociedade deve ter em mente que o lixo não deve ser depositado as 

margens de vias públicas. Finalizando, agradeceu a todos, relembrou que mais um ano está 

finalizando, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar como vereador. Afirmou não 

ter medo de votar projetos e de dizer que é político e, que seu 13º salário será doado para a 

comunidade Pista da Cabeça para que seja comprado uma caixa de água para beneficiá-los. 

Agradeceu a todos os servidores pelo serviço prestado e desejando Feliz Natal e Ano Novo 

a todos. Solicitando questão de ordem, o Vereador Valdecir José dos Santos(Mendonça), 

na qualidade de líder do Prefeito na Câmara, solicitou verbalmente o adiamento de 

discussão ao Veto Total nº 001/2017, obervando o prazo de 30 dias para tramitação a partir 
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do protocolo, o qual foi aprovado pelo plenário. Passando à Ordem do Dia, foram 

colocadas em deliberação as seguintes proposituras: 1) Projeto de Lei Complementar Nº. 

017/2017 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”, de autoria do Vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira, o qual foi discultido pelos vereadores: Mequiel Zacarias 

Ferreira o qual pontuou que o projeto foi sugerido pois foi recebido de moradores de um 

bairro a alteração de nome de uma rua, onde consultou a Lei nº 1567/2007 e essa não 

autoriza o nome de mudanças de ruas, porém a Câmara continuou aprovando, e o referido 

projeto é para corrigir e regulamentar o problema, inclusive, incluindo consulta pública. 

Valdecir José dos Santos (Mendonça) disse ser favorável ao projeto, afirmou que as vias 

já homenageadas com nomes de terceiros não podem ser alteradas. Mequiel Zacarias 

Ferreira afirmou que as alterações são apenas para lugares com nome técnico. Encerrada 

as discussões, foi colocada em votação, a qual, atingida o quórum legal exigido de 2/3 foi 

aprovada, por unanimidade.  2) Projeto de Resolução Nº. 009/2017 que em súmula, 

“altera o disposto no 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”, de Autoria dos 

Vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, Aparecida Scatambuli Sicuto (cida), Demilson 

Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado e Silvino Carlos Pires Pereira (dida), o qual foi 

discutida pelos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira disse que o projeto institui a 

obrigatoriedade do indicado a responder as indicações recebidas, afirmando que apenas 

algumas são respondidas. Pontou que houve uma indicação da secretaria jurídica no Inciso 

5, onde o prefeito poderia veta-lá. Elisa Gomes Machado disse ser importante o projeto, 

pediu para que o líder do prefeito cobre para que os requerimentos sejam respondidos. 

Indicou que o Jurídico da Câmara ajude os vereadores a cobrarem os requerimentos e 

indicações feitas. Valdecir José dos Santos (Mendonça) disse estar a disposição dos 

vereadores, afirmando que os secretários estão de portas abertas para atender todos os 

vereadores e se colocou a disposição para acompanhar qualquer vereador à prefeitura. Falou 

existem muitas leis para punir políticos. Mequiel Zacarias Ferreira frizou que já havia 
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dito que provavelmente o prefeito vetará o inciso 5, que prevê punição aos secretários. 

Afirmou que procura sempre conversar com secretários mas que é apenas conversas e nada 

documentado. Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) afirmou que é favorável ao projeto e 

que já fez diversas indicações, dizendo que teve algumas atendidas mas nenhuma 

respondida. Encerrada as discussões, foi colocada em votação, a qual, atingida o quórum 

legal exigido de 2/3 foi aprovada, por unanimidade. 3) Requerimento 051/2017 

“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, o qual foi discutido pelos vereadores: 

Mequiel Zacarias Ferreira que pontuou que o projeto foi adiado da sessão passada e que é 

para sessão ser realizada quando for oportuno. Emerson Sais Machado pontuou que este 

ano não será possível a realização da sessão solene e que a mesma será realizada ano que 

vem, dizendo ser um requerimento tranqüilo. Mequiel Zacarias Ferreira disse que como 

não foi realizado em 2016 bem como neste ano, o requerimento é apenas para fortalecer o 

pedido. Demilson Nunes Siqueira disse ser favorável a realização da sessão solene pois 

tem uma indicação de cidadão honorário. Emerson Sais Machado frizou que não foi 

possível a realização neste ano pois houve atrasos em licitações. Encerrada as discussões, 

foi colocado em votação, o qual, atingido o quórum legal exigido de maioria simples foi 

aprovada, por unanimidade. 4) Moção 065/2017 “CONGRATULAÇÕES com o Grupo 

Pedala na Alta, pelo fortalecimento do ciclismo em nossa cidade, incentivando a prática de 

uma vida saudável e proporcionando lazer”, de autoria do vereador Marcos Roberto Menin, 

a qual foi discutida pelos vereadores: Marcos Roberto Menin, Charles Miranda 

Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, Aparecida Scatambuli Sicuto(Cida), Oslen Dias 

Santos (Tuti), Valdecir José dos Santos (Mendonça), José Elói Crestani e Emerson 

Sais Machado, os quais de mesmo modo, parabenizaram aos participantes do grupo 

Pedala na Alta, em especial ao seu fundador, pela promoção da prática de exercícios por 

meio da bicicleta, ressaltando a importância para prática de exercícios para a saúde, 

pontuando que o grupo tem incientivado que pressoas tenham uma vida mais saudável, 

além de realizarem eventos, inclusive em outros municípios. 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. Neste momento, o senhor presidente sugeriu que as moções 

fossem lidas, discutidas e votadas em blocos, tendo em vista o seu grande número, o que foi 

acatado por todos os parlamentares, assim, o secretário fez a leitura das seguintes moções:  

5) Moção 066/2017 CONGRATULAÇÕES com o cirurgião Dr. Leonardo Lincoln de 

Melo Chaga, pelo profissionalismo e relevantes serviços prestados em nosso município, de 

autoria do vereador Emerson Sais Machado. 6) Moção 067/2017 CONGRATULAÇÕES 

com o médico Dr. Caio Cesar Caldi, pelo profissionalismo e relevantes serviços prestados 

em nosso município, de autoria do vereador Emerson Sais Machado. 7) Moção 068/2017 

CONGRATULAÇÕES com os policiais militares Igor Farias Santana, Walter Willian 

Mateus Alves, Raphael Fernandes dos Santos e Anderson Oliveira da Silva, pelos 

relevantes serviços prestados em nosso município, de autoria do vereador Oslen Dias dos 

Santos (Tuti). 8) Moção 069/2017 CONGRATULAÇÕES com os motoristas da APAE, 

Itamar Pereira e Luiz Carlos dos Santos, pelos relevantes serviços prestados neste 

município, de autoria do vereador José Aparecido dos Santos (Cidão). 9) Moção 070/2017 

CONGRATULAÇÕES com o Santander Brasil, pelo investimento e pela inauguração da 

agência em Alta Floresta, de autoria do vereador Charles Miranda Medeiros. 10) Moção 

071/2017 CONGRATULAÇÕES com a empresa Alta Veículos, pela conquista do Prêmio 

Mérito Lojista 2017, entregue pela CDL Alta Floresta, de autoria da vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida). As quais foram discultidas pelos vereadores: Charles Miranda 

Medeiros, Elisa Gomes Machado, José Aparecido dos Santos, Marcos Roberto 

Menin, Valdecir José dos Santos (Mendonça), Demilson Nunes Siqueira, Aparecida 

Scatambuli Sicuto,  Luiz Carlos Queiróz e Emerson Sais Machado, que ao mesmo 

tempo e da mesma forma, parabenizaram os homenageados pelo mérito, cada um em sua 

área, tecendo elogios pela forma que atuam na sociedade, pela desenvoltura, por serem 

pessoas e empresas de extrema importância para a sociedade, honrados e merecedores de 

tal reconhecimento. Encerrada as discussões, foram colocadas em votação, as quais, 

atingida o quórum legal exigido de maioria simples foram aprovadas, por unanimidade.  

13) Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 001/2017, em 2º 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 
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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. Não 

havendo discussão, foi colocada em votação, a qual, atingida o quórum legal exigido de 2/3 

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 Lei Complementar nº 017/2017, 

Projeto de Resolução nº 009/2017 e Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 001/2017, 

havendo a concordância de todos os vereadores. 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 trinta e sete minutos. 


