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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia sete de março de 

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

Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, 

bem como, a presença dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli 

Sicuto, 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 à 

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. Após foi colocado em deliberação o Ofício nº 

058/2017, que solicita tramitação em Regime de Urgência Especial do Projeto 

de Lei nº 1.888/2017, de autoria do Executivo Municipal, que em súmula: 

“Dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar 

na estrutura da Lei 2.349/2016, Lei Orçamentária Anual do Município do 

exercício de 2017 e dá outras providências”, sendo, o referido Ofício nº 

058/2017, discutido pela Vereadora Elisa Gomes Machado, a qual afirmou 

que vai votar a favor, mas, deixa registrado que, está acontecendo um 

remendo no Orçamento de 2016 (dois mil e dezesseis), que era para ser 

revisto no início do ano, porque foi assumido um compromisso no final do 

ano passado, para que fosse revisto o orçamento em janeiro de 2017 (dois mil 

e dezessete), porque a saúde e a educação precisavam de adequação, e hoje, já 

estamos em março e nada foi feito ainda, disse ainda que, não podemos deixar 

que o município seja prejudicado por falta de comprometimento com o 

orçamento. Após discussões a matéria foi colocada em votação, sendo 

aprovada em sua íntegra. Neste momento, às nove horas e treze minutos, o 
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Senhor Presidente suspendeu a Sessão e convocou as Comissões Competentes 

para emitirem Pareceres ao Projeto de Lei nº 1.888/2017. Retornando à 

Sessão, às nove horas e vinte minutos, o Senhor Secretário fez a leitura das 

seguintes correspondências recebidas: Convite do Conselho de 

Consumidores de Energia Elétrica do Estado de Mato Grosso – 

CONCEL/MT, convidando para participar da 1ª Reunião Extraordinária em 

Alta Floresta, que debaterá sobre os principais tópicos apresentados pelo 

PROCON, no dia nove de março do corrente, às sete horas, no Auditório da 

Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL/AF, e Comunicados do Ministério da 

Educação, informando liberação de recursos financeiros destinados a 

execução de Programas do FNDE, à Prefeitura Municipal de Alta Floresta. 

Após o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em 

apresentação: Indicação nº 021/2017, de autoria do Vereador José Aparecido 

dos Santos (Cidão); Indicação nº 022/2017, de autoria do Vereador Demilson 

Nunes Siqueira; Indicação nº 023/2017, de autoria dos Vereadores: Elisa 

Gomes Machado, Demilson Nunes Siqueira, Mequiel Zacarias Ferreira e 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), Indicação nº 024/2017, de autoria do 

Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça). O Senhor Presidente 

informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme 

disposição regimental. Passando ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente 

comunicou aos Senhores Vereadores que, o tempo destinado a cada um será 

de dez minutos, conforme ordem de inscrição. O primeiro a usar da Tribuna 

foi o Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), o qual cumprimentou a 

todos e inicialmente destacou a presença do ex-Secretário de Saúde, José Luiz 

Teixeira, e do ex-Deputado Menin. Disse que acompanhou o pronunciamento 

do Presidente na última Sessão, sobre a questão da saúde do município, e 

falou que quer fazer uma proposta, pois, vem acompanhando o que está 

acontecendo no Hospital Regional, que existe uma ação judicial quanto as 

OS, e acredita ser importante o Legislativo sentar com o Ministério Público, 

Juíza e o Judiciário, para poder ficar a par da situação, afirmou que não sabe 
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o porquê do Secretário pedir sua exoneração, mas destacou a importância do 

mesmo na pasta da saúde e desejou boa sorte ao novo Secretário, Senhor 

Claudiomiro. Informou que está fazendo um Requerimento, junto com outros 

companheiros, sobre o comprometimento do Prefeito com relação a unidade 

de saúde do Jardim Guaraná e investimentos na área da saúde, afirmou ser 

importante a Câmara fazer uma reunião com o Prefeito e esta nova equipe da 

saúde, apesar da situação do Hospital Regional, hoje, não estar boa, mas disse 

que, estaria pior se estivesse como hospital municipal, porque o município já 

está com dificuldade de fazer apenas o atendimento básico, mas acredita que 

se deve continuar cobrando o Governo do Estado, pois, o mesmo anda 

falhando muito com o município, uma vez que, politicamente nada está 

funcionando. Finalizou fazendo agradecimentos à Rádio Floresta pelo 

empenho, e à Policia Militar pela dedicação e empenho em cuidar de nosso 

município. Na sequência usou da palavra o Vereador Oslen Dias dos Santos 

(Tuti), o qual cumprimentou aos presentes e de início parabenizou o 

Vereador Dida pelo discurso, e que, em relação as UTI’s, está tendo um 

problema, pois, quando o judiciário entrou com  a ação, o modelo de UTI era 

uma, e agora os modelos vem melhorando, explicou que dois técnicos do 

governo estiveram fazendo um levantamento para que se dê continuidade no 

processo das obras das UTI’s, afirmando que, concorda que deve haver uma 

reunião com o Diretor do Hospital para que seja passada sobre a real situação 

atual e dar continuidade à construção das UTI’s. Afirmou que está 

preocupado com os assaltos, que a polícia vem fazendo bem o seu papel, mas, 

precisa ser feitas leis rígidas para bandidos, porque as leis são falhas, a 

polícia prende e o judiciário solta, disse que nosso país é maravilhoso, porém, 

as leis são péssimas e precisam, realmente, melhorar, porque, o jovem desde a 

idade de dezesseis anos pode votar, mas não pode se responsabilizar pelos 

seus atos. Tuti diz não entender, pois, o Brasil é um país rico, batendo recorde 

em produção, mas, só anda para trás, citou a Rodovia 163, que não é 

arrumada porque é material de campanha, comentou que, sobre a saúde, 
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temos que erguer as mãos para o céu, pois, o Hospital Regional atende toda a 

região, e, mesmo aos “trancos e barrancos”, estão acontecendo as cirurgias. 

Agradeceu ao Secretário Elói, pelo empenho, pois, a produção aumentou, a 

agricultura está crescendo, quase que dobrou a produção da soja, leite e 

milho, fortalecendo o município, disse ainda que, precisa conversar com o 

Prefeito para que o mesmo dê mais condições ao Secretário de Obras para 

trabalhar, e priorizar aquela Secretaria, uma vez que, para a recuperação de 

pontes, bueiros e vielas, o município conta apenas com um caminhão, mas, 

segundo o Prefeito, irão adquirir mais dois, pois há uma necessidade de 

ajudar o produtor rural, e também, todos os bairros. Deixou seus pêsames ao 

Vereador Luiz Carlos pela perda de sua mãe. Finalizou parabenizando a 

polícia militar e a guarda municipal pelo empenho. Em seguida usou da 

Tribuna o Vereador Demilson Nunes Siqueira, o qual cumprimentou a 

todos os presentes e começou seu discurso comentando sobre a Indicação que 

fez para a Comunidade Ramal do Mogno, disse que pediu que fizesse a ponte 

e os bueiros, e agradeceu o Secretário Elói por ter atendido a solicitação, mas 

que, aqueles bueiros, dentro de uns trinta dias, devido as chuvas, estarão 

abertos novamente, e que a ponte, num prazo de três meses, a Secretaria já 

arrumou três vezes. Acredita que deve ser feito um trabalho permanente e não 

paliativo. Disse que, também está preocupado com a saúde e a segurança 

pública, como todo cidadão. Parabenizou a polícia militar e a guarda 

municipal pelo bom trabalho que vem executando, mas, acredita que deve 

haver um aumento no efetivo da guarda municipal, e, quanto ao IPTU, disse 

que continua pouco divulgado. Na sequência fez uso da palavra o Vereador 

José Aparecido dos Santos (Cidão), o qual cumprimentou aos presentes e de 

princípio agradeceu a presença do ex-Secretário de Saúde, José Luiz, e deixa, 

em nome de todos os Vereadores, os parabéns pelo ótimo trabalho realizado. 

Deixou registrada a grande perda do Irmão Walter, e deixou, também, as 

condolências ao Vereador Luiz Carlos pela perda da mãe e pediu um minuto 

de silêncio em memória destas perdas. Finalizou desejando que Deus 
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continue abençoando a todos. Em seguida usou da Tribuna o Vereador Luiz 

Carlos de Queiroz, o qual cumprimentou a todos os presentes e inicialmente 

destacou a presença da polícia militar e da guarda municipal. Agradeceu o 

apoio de todos os companheiros pela perda da sua mãe. Luiz Carlos sugeriu e 

solicitou ao Senhor Presidente, que fosse agendada uma reunião com o 

Diretor do Hospital Regional, José Marcos, para discutir sobre a situação da 

saúde do município. Agradece ao Secretário Elói e ao amigo Biriba, que, 

mesmo ele (Vereador) estando fora, fez um pedido e foi atendido. Outra 

situação, comentada pelo Vereador, é em relação aos lotes públicos urbanos 

que estão sujos, e que a Prefeitura não pode limpar, mas que, as três vezes 

que foi Secretário, fazia a limpeza desses lotes, disse que a Prefeitura tem que 

achar um mecanismo para realizar a limpeza. Falou que não é a favor de 

quebra molas, mas na esquina da Perimetral Rogério Silva com o posto, 

depois de ter passado a lama asfáltica, foi retirado o quebra mola, e agora está 

necessitando que seja colocado outro quebra mola ou um semáforo. Disse que 

gostaria de dar sequência do que propôs em outra Sessão, sobre a legalidade 

das áreas verdes, e solicitou que seja marcada uma reunião, através do 

Jurídico desta Casa, com o judiciário, para que se dê sequência às 

legalizações das escrituras dos lotes que foram vendidos na época do ex-

prefeito Romoaldo. Após fez uso da palavra a Vereadora Elisa Gomes 

Machado, a qual cumprimentou aos presentes e inicialmente saudou todas as 

mulheres pelo seu dia, e que seja um dia de reflexão sobre o que as mulheres 

precisam conquistar ainda. Disse que, quando estão discutindo sobre um 

projeto bacana, e que funciona em um lugar, o mesmo pode ser copiado, e 

comentou que um Vereador de Goiânia fez um projeto onde os lotes vazios, 

os proprietários tem que sempre deixá-los com grama ou pedra brita, com 

isso, disse que está começando um estudo quanto a este projeto, e como esse 

proprietário pode ser beneficiado, também, por deixar a cidade limpa, e que, 

também, está estudando o Código de Postura, podendo assim, resolver a 

questão desses lotes. Parabenizou o ex-Secretário de Saúde, José Luiz, pelos 
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seus trabalhos. Destacou que somos um país de grande corrupção, mas 

comparou que a corrupção mata igual a guerra. Parabenizou, também, o 

Secretário de Obras que está fazendo um bom trabalho, porém, a Secretaria 

tem que melhorar muito. Lembrou que o município, no ano passado, teve 

excesso de arrecadação em quase tudo, e, ainda, ficou resto a pagar para outro 

ano, mas, falou que, quem decide qual Secretaria priorizar é o Prefeito. 

Afirmou que a UPA é uma vergonha nacional, que o Governo passou e o 

município não tem capacidade de terminar, disse que tem todo o 

procedimento que foi feito em 2014 (dois e quatorze) e que o Presidente da 

Casa, nesse período, garantiu que seria aberta uma sindicância, e o Ministério 

Público solicitou desta Casa de Leis que se manifestasse sobre a questão do 

processo da UPA. Informou que, novamente, está solicitando ao Prefeito e, 

depois, ao Ministério Público, sobre essa questão, pois, disse que falta 

gerenciamento, cobrança e fiscalização, e é preciso que resolva, porque, quem 

tem o poder é o Prefeito, e o mesmo afasta o Secretário, põe outro, e não 

resolve o problema da saúde, informou ainda que, na farmácia do posto da 

rodoviária os remédios estão todos no chão, não tem refrigeração nenhuma na 

sala, não tem sistema, telefone, internet, e os postos de saúde não tem como 

dar os remédios por falta de sistema, e o servidor está lá fazendo seu trabalho, 

assim, pediu ao Prefeito prioridade à saúde. Parabenizou o Presidente quanto 

a sua fala da última Sessão, com relação à saúde. Na sequência usou da 

Tribuna o Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual 

cumprimentou aos presentes e de princípio destacou a presença do ex-

Secretário de Saúde, José Luiz. Agradeceu ao Presidente pela sua dedicação à 

saúde, e que nesta gestão precisa melhorar, pois, acredita que a saúde é muito 

importante para a sociedade. Destacou a fala do Vereador Tuti, quanto a 

Rodovia 163, dizendo que todos usam da mesma para enganar a população, e 

se falassem de coração, essa questão já estaria resolvida, e teria ajudado na 

economia de muitos que trafegam nessa rodovia. Sobre a questão da 

contratação e do índice de folha do município, disse que há uma necessidade 
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de sentar com o Prefeito, pois há um acúmulo de funcionários, e na crise que 

o Brasil está vivendo, tem que rever esta situação, disse que há muitos 

funcionários nos corredores batendo papo e de braços cruzado, questionando 

se realmente há necessidade de tantos funcionários. Afirmou que está 

acontecendo uma crise no município, e o dinheiro do povo está nas mãos da 

minoria, e há desvio de recursos, e o povo morrendo, falou que não é uma 

crise natural e, sim, uma roubalheira. Disse ainda que, vê o município 

crescendo, mas também, vivendo um momento de tristeza pelos roubos e 

assaltos, e os policiais colocando os ladrões na cadeia e depois o judiciário 

soltando. Sugeriu à CDL para se unir com a população e fazer uma reunião 

para se manifestar e chamar a atenção, pois, há a necessidade de se unir e 

somar forças. Finalizou destacando, também, a falta de divulgação dos 

IPTUS. Em seguida fez uso da Tribuna o Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira, o qual cumprimentou à todos e de início destacou o Dia das 

Mulheres, falando sobre a Sessão Solene de homenagem à Mulher Destaque, 

na semana que vem. Com relação aos diversos assuntos destacados aqui, hoje, 

como, saúde, segurança pública e outros, sugeriu, seguindo o art. 70 do 

Regimento Interno, que seja criada uma Comissão de Assuntos Relevantes à 

saúde e uma de Assuntos Relevantes à segurança pública, que são comissões 

específicas, disse que estão conversando, desde o começo do ano, sobre esses 

assuntos, no entanto, não se resolve, mas, disse que tem que ser apresentadas 

soluções, não só ficar falando, se colocou a disposição para fazer parte das 

duas comissões, para poder haver um estudo sobre o que fazer. Agradeceu ao 

Secretário Elói, por atender suas solicitações. Disse que a administração 

pública é difícil, mas, quem se coloca a disposição tem que estar preparado. 

Comentou que falta perspectivas nos trabalhos, os problemas tem que ser 

resolvidos de forma definitiva, tem que sentar e planejar para ter resultados 

permanentes e não paliativos, ressaltando que isso vale para todas as 

Secretarias e todas as pastas, pois, precisa buscar soluções definitivas, uma 

vez que, trabalham com recursos limitados, disse que não está criticando, mas 
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sim, pontuando. Informou que participou da audiência pública da Prefeitura, e 

percebeu uma pequena participação da população. Disse que pode observar 

que grande parte do orçamento municipal fica na folha de pagamento e as 

Secretarias não tem recursos, falou que é preciso organizar e otimizar esses 

recursos, sugerindo que os Vereadores assumam as funções ajudando o 

Executivo nessa perspectiva, sendo colaborativo com o executivo em ajudar a 

ter funções permanente,  pois, a população não quer saber do recurso, mas, 

sim, a solução do problema. Solicitou ao Vereador Elói, que verifique com o 

Executivo quanto a questão das reuniões, que as vezes são marcadas em cima 

da hora, sugerindo que seja feito um calendário, e que haja divulgação, para 

que seja efetivo. Sobre os IPTU”s , informou que acessa o site da Prefeitura 

para pegar os IPUT’s , porém, não há uma explicação sobre o caminho a ser 

acessado. Fez um adendo quanto ao comentário que foi feito sobre a 

maioridade, disse que existe uma forma de cobrar legalmente, pois, há o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, porém, o município não tem como 

gestar sobre o assunto, por falta de recursos. Finalizando, solicitou o 

andamento ao Projeto dos Artistas de Rua. Em seguida usou da Tribuna o 

Vereador José Elói Crestani, o qual cumprimentou a todos os presentes e 

inicialmente informou que não iria usar a Tribuna, mas, não poderia deixar de 

usar, pois, hoje foram destacados assuntos importantes. Parabenizou a todas 

as mulheres pelo seu dia. Falou do grande trabalho que o ex-Secretário, José 

Luiz, desempenhou naquela Secretaria, disse que ficou sentido com sua saída, 

porém, sabe que, por causa de algumas pessoas maldosas ele precisou sair, e 

se colocou a disposição do mesmo no que precisar. Disse concordar com as 

duas situações destacadas, quais sejam, a do posto de saúde do bairro Jardim 

Guaraná e a situação da UPA, e acredita que tem que sentar com o Prefeito e 

saber o que está acontecendo. Aparte do Vereador Tuti, o qual  destacou que, 

quando foi construída a Policlínica, foi muito complicado, e acredita que o 

município não tem como tocar nem a UPA e nem Policlínica, como 

Policlínica, porque não tem um recursos para isso. Disse que é preciso olhar 
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com atenção sobre o assunto. Retornando, Elói afirmou que não pode aceitar 

que o dinheiro público seja jogado no lixo, e quem projetou a UPA, tem que 

arcar com a consequência. Sobre a segurança pública, disse que tem que 

voltar as audiências públicas. Aparte da Vereadora Elisa, a qual afirmou que 

os grupos da segurança pública estão se reunindo, mas o momento é critico, e 

deve haver um maior empenho para que o Governo interponha quanto a 

questão da segurança em nosso município. Retornando, Elói disse que tem 

que envolver o comércio e a população, envolver a sociedade num grito de 

socorro para que o Governo se mobilize. Finalizando, se colocou a disposição 

do Vereador Luiz Carlos para trabalharem juntos. Na sequência usou da 

Tribuna o Vereador Charles Miranda Medeiros, o qual cumprimentou aos 

presentes e iniciou destacando a presença do ex-Secretário de Saúde, José 

Luiz Teixeira. Disse que, em relação a saúde pública, quando se falou em  

UTI”s, na época da regionalização do Hospital Regional, conforme as normas 

reguladoras do Ministério da Saúde, a quantidade de UTI”s estava em torno 

de trinta, no entanto, surgiram novos estabelecimentos hospitalares, e a 

ANVISA só vai liberar UTI’s se tiver dentro dos patrões, e vem surgindo 

novas tecnologias, e, enquanto não se resolve a questão, decidiram comprar 

UTI’s para serem colocadas em hospitais particulares, e em nossa município, 

o Hospital Santa Rita se interessou, porém, a ANVISA disse que as salas não 

eram adequadas. Falou ainda que, Alta Floresta sofre com essa questão, e as 

UTI’s não são adquiridas. Comentou que, a situação, hoje, no município, é 

que os próprios PSF’s não são PSF’s, e sim, um “postão”, e a implantação 

dos PSF’s só está no papel e não funciona, disse que a Policlínica também 

não funciona, e para manter a UPA funcionando, seriam necessários 

oitocentos mil reais por mês, mas a área da saúde não tem condição. Sobre a 

questão dos furtos, disse que, continua de uma maneira que se não tiver 

manifestação e uma população participativa não vai melhorar. Finalizou 

parabenizando os produtores da bacia leiteira pelos produtos produzidos, e 

acredita que deve haver mais incentivos aos mesmos. Após fez uso da palavra 
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a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, a qual cumprimentou aos 

presentes e de início parabenizou as mulheres pelo seu dia. Em relação ao que 

foi comentado aqui, hoje, parabenizou o discurso do Presidente na última 

Sessão, pois, acredita que a saúde é uma luta de todos. Sobre os crimes, disse 

que são problemas sérios, e se preocupada, porque são grandes as agressões. 

Lembrou que no passado estava ruim, e houve uma cobrança, e logo depois 

melhorou, mas agora, está pior, disse ser advogada e conhecer as leis, porém, 

muitas não funcionam, e precisa haver mais cobrança. Fez uma ressalva 

quanto a parceria com as instituições, dizendo que não está recebendo os 

recursos, e tem que se unir, chamar o jurídico e a controladoria para resolver, 

pois, isso faz falta, falou ainda que, o Secretário de Educação do Estado 

esteve no município e foi feita uma cobrança, mas, não foi resolvido, então, 

sugeriu que a Câmara se unisse para que essa questão fosse resolvida. Aparte 

da Vereadora Elisa, a qual informou que houve uma mudança na Lei Federal 

do Marco Regulatório e, até agora, não foi resolvido, e pediu que, assim que o 

Prefeito chegar, haja uma cobrança para que seja priorizado estes projetos. 

Retornando, Cida concordou que deve haver cobranças para que haja uma 

solução. Comentou que esteve na Secretaria de Obras e parabenizou o 

Secretário Elói, porém, disse que os serviços estão sendo realizados 

paliativamente, mas deve haver paciência, porque as coisas não estão fáceis. 

Aparte do Vereador Mequiel, o qual disse que parte do trabalho está bom, 

mas tem que ter a perspectiva do definitivo. Retornando, Cida informou que, 

como Presidente da Comissão de Legislação, está com o Projeto dos Artistas 

de Rua para dar parecer, e que está no prazo para dar encaminhamento ao 

processo. Em seguida usou da palavra o Vereador Marcos Roberto Menin, 

o qual cumprimentou à todos e inicialmente parabenizou todas as mulheres 

pelo seu dia. Ressaltou a presença de seu pai. Comentou sobre as falas dos 

Vereadores que falaram sobre saúde, educação e segurança pública. Disse que 

a população está sendo assaltada todos os dias, e se colocou a disposição do 

Vereador Mequiel quanto a Comissão da Segurança. Deixou os pêsames ao 
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Vereador Luiz Carlos pela perda de sua mãe, se colocando, também, a 

disposição quanto a questão das escrituras dos loteamentos das áreas 

públicas. Também se colocou a disposição em relação a saúde. Destacou que, 

quando esteve em Brasília, conversou com Dodô, Presidente do SEBRAE, 

sobre a questão do leite, e foi orientado para procurar o SEBRAE do 

município e marcar uma reunião com a população e o órgão. Parabenizou o 

ex-secretário de Saúde pelos seus trabalhos realizados, ressaltando que, toda 

vez que precisou o mesmo sempre o ajudou, se colocando a disposição dele e 

de toda sua família. Neste momento o Senhor Presidente, Vereador 

Emerson Sais Machado, passou a Presidência ao seu Vice para fazer uso da 

Tribuna. De princípio cumprimentou à todos e ressaltou o pedido da reunião 

com o Diretor do Hospital Regional, José Marcos, e a audiência pública que 

será providenciada. Sobre os crimes que vem acontecendo na cidade, disse 

que, realmente, tem que haver mais rigor. Comentou que, em Sinop foi feito o 

presídio e que depois ficou pior, pedindo, às entidades competentes, 

agilidade. Destacou e agradeceu o apoio dos Vereadores quanto a questão 

saúde do município, agradecendo, também, os trabalhos realizados pelo ex-

secretário de Saúde, José Luiz Teixeira, afirmando que sempre foi bem 

atendido pelo mesmo. Falou que a saúde não está ruim, que já esteve pior, 

ressaltando que, na antiga administração, fez uma denúncia que o posto do 

bairro Vila Nova ia cair e, realmente, caiu, e que, atualmente, os postos de 

saúde melhoraram, mas, não estão na medida que é preciso, precisa muito 

mais, ressaltando que vai dedicar um tempo maior na saúde, e que está 

visitando os postos de saúde, verificando como estão todos os postos. 

Afirmou que, sobre a UPA, vai dar “pano prá manga” às pessoas do passado. 

Fez uma cobrança quanto aos bueiros da Pista do Cabeça e assentamento para 

poder dar acesso às pessoas. Finalizando, cobrou o Prefeito para cuidar 

melhor da nossa saúde. Retornando à Presidência, o Senhor Presidente 

solicitou do Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo 

regimental, o qual todos concordaram. Passando à Ordem do Dia, foi 
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colocado em deliberação o Projeto de Lei nº 1.888/2017, de autoria do 

Executivo Municipal, em Regime de Urgência Especial, que em súmula: 

“Dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar 

na estrutura da Lei 2.349/2016, Lei Orçamentária Anual do Município do 

exercício de 2017 e dá outras providências”, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Neste momento o Senhor Presidente solicitou do Soberano 

Plenário, autorização para votar os Projetos de Decretos Legislativos em 

bloco, sendo que todos concordaram. Sendo assim, foram colocados em 

deliberação e aprovados por unanimidade, os seguintes Projetos de Decretos 

Legislativos: Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2017, de autoria da 

Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, que em súmula: “Concede Prêmio 

Mulher Destaque à NESILE MARIA CASAGRANDA”; Projeto de Decreto 

Legislativo nº 004/2017, de autoria do Vereador Charles Miranda Medeiros, 

que em súmula: “Concede Prêmio Mulher Destaque à ADAGMAR PIVA 

PINHEIRO”; Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2017, de autoria do 

Vereador Demilson Nunes Siqueira, que em súmula: “Concede Prêmio 

Mulher Destaque à LIDIA TERUEL MARTIM TIZO”; Projeto de Decreto 

Legislativo nº 006/2017, de autoria da Vereadora Elisa Gomes Machado, que 

em súmula: “Concede Prêmio Mulher Destaque à SELMA SOARES DE 

LIMA DE LIRA”; Projeto de Decreto Legislativo nº 007/2017, de autoria do 

Vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), que em súmula: “Concede 

Prêmio Mulher Destaque à FÁTIMA APARECIDA CASTRIANI PEREIRA”; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2017, de autoria do Vereador José Elói 

Crestani, que em súmula: “Concede Prêmio Mulher Destaque à ARISNIR 

MARIA DE CAMPOS CAVAGNOLI”; Projeto de Decreto Legislativo nº 

009/2017, de autoria do Vereador Luiz Carlos de Queiróz, que em súmula: 

“Concede Prêmio Mulher Destaque à NAZARÉ MARTINS CARDOSO”; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 010/2017, de autoria do Vereador Marcos 

Roberto Menin, que em súmula: “Concede Prêmio Mulher Destaque à 

HELENA MARCATO MENIN”; Projeto de Decreto Legislativo nº 011/2017, 
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de autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, que em súmula: “Concede 

Prêmio Mulher Destaque à MARIA ROQUE LELES”; Projeto de Decreto 

Legislativo nº 012/2017, de autoria do Vereador Oslen Dias dos Santos 

(Tuti), que em súmula: “Concede Prêmio Mulher Destaque à MILENA 

RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO”; Projeto de Decreto Legislativo nº 

013/2017, de autoria do Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), que em 

súmula: “Concede Prêmio Mulher Destaque à MARGARIDA MARIA 

PEREIRA”; Projeto de Decreto Legislativo nº 014/2017, de autoria do 

Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), que em súmula: “Concede 

Prêmio Mulher Destaque à ESMERALDA ALVES DE OLIVEIRA”, e 

Projeto de Decreto Legislativo nº 015/2017, de autoria do Vereador Emerson 

Sais Machado, que em súmula: “Concede Prêmio Mulher Destaque à HILDA 

MARCELINO PATEL”. Em seguida foi colocado em deliberação o 

Requerimento nº 011/2017, de autoria do Vereador Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida), que “REQUER que seja oficiado a diretoria da empresa 

concessionária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

desta cidade, a CAB Alta Floresta, no sentido de promover uma reunião com 

todos os membros desta Câmara de Vereadores e Executivo Municipal, com 

finalidade de apresentar a esta Casa um plano de investimentos e metas em 

ações e obras pela concessionária no setor de águas e esgoto em nosso 

município, para conhecimento”, o qual foi discutido pelos Vereadores: 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), o qual disse que o requerimento vem 

reforçar e cobrar o saneamento básico, uma vez que, o nosso município vem 

se desenvolvendo, e tem que se preocupar com o futuro, e que tenha mais 

investimentos para que não haja racionamento. Informou que em Cuiabá a 

CAB já está fora, por falta de cumprimento das metas. Marcos Roberto 

Menin, o qual agradeceu e parabenizou o Vereador Dida pelo Requerimento 

à CAB. Após discussões a matéria foi colocada em votação, sendo aprovada 

por todos. Em seguida foi colocada em deliberação a Moção nº 005/2017, de 

“PESAR com a Família do Sr. Walter Moreira Costa, o “Irmão Walter” como 
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era popularmente conhecido, falecido no último dia 1º de março do corrente”, 

de autoria da Câmara Municipal de Vereadores, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Neste intermédio o Presidente, Vereador Emerson Machado, 

registrou o cargo de prefeito interino exercido pelo José Luiz, cuja posse deu-

se em dezembro de 91. Na sequência foi colocada em deliberação a Moção nº 

006/2017, de “CONGRATULAÇÕES e AGRADECIMENTO ao pioneiro, o 

Sr. José Luiz Augusto Teixeira, pelos relevantes serviços prestados ao longo 

de aproximadamente quatro décadas nos mais diversos setores do serviço 

público em nosso município”, de autoria do Vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça), a qual foi discutida pelos Vereadores: Valdecir José dos 

Santos (Mendonça), o qual fez suas considerações, acrescentando razões à 

propositura de sua autoria, dizendo que fez questão de fazer a Moção visando 

homenagear a pessoa do ex-secretário por ser uma pessoa de exemplo. 

Charles Miranda Medeiros, o qual também rendeu suas homenagens ao ex-

secretário de Saúde pela sua competência, dedicação e atenção à todos, 

destacando seu trabalho de humanidade e agradecendo sua gestão. Elisa 

Gomes Machado, a qual destacou a caminhada do ex-secretário durante tanto 

tempo em nosso município, e que são reconhecedores de seu trabalho, mas 

destacou que, quem prioriza a saúde é o Prefeito, deixou seus sinceros 

agradecimentos e carinho pela pessoa do mesmo como Secretário, destacando 

que nunca deixou de atender a todos, agradecendo em nome da população de 

Alta Floresta. Marcos Roberto Menin, o qual agradeceu e destacou as 

qualidades humanas do ex-secretário José Luiz. Luiz Carlos de Queiróz, o 

qual destacou o caráter e a humanidade do ex-secretário, dizendo que faltou 

um pouco de consideração e respeito por parte do Executivo quanto a pessoa 

do Secretário, e que esta Casa de Leis deveria ter a oportunidade de ouvir o 

que aconteceu, sugeriu que fosse solicitado ao Executivo e ao próprio José 

Luiz, para que o mesmo continue como Secretário. Oslen Dias dos Santos 

(Tuti), o qual disse que, se ele (Vereador) fosse o Prefeito, não tinha tirado o 

José Luiz da pasta, mas o Prefeito sabe o poder que tem uma denúncia, no 
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entanto, até que prove o contrário, o Secretário deveria continuar na pasta. 

José Elói Crestani, o qual disse que Deus sabe o que faz, e se for o caso do 

Secretário voltar, o mesmo tem o seu apoio. Após discussões a matéria foi 

colocada em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Neste momento a 

Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, na qualidade de Presidente da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, solicitou que seja colocado 

sob deliberação do Plenário, pedido de dispensa de Redação Final dos 

Projetos de Decretos Legislativos nºs. 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 

011, 012, 013, 014 e 015/2017, sendo que tal pedido foi acatado por todos. 

Após, o Senhor Presidente comunicou os Senhores Vereadores que a Ata 

desta Sessão será 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 

cinquenta minutos.  

 

  


