
 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

Pág. 1 de 18 
 

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/ 

 

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

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

de dois mil e dezessete, com início às nove horas e dezessete 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 o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias 

em apresentação: Indicações nºs. 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033 

e 034/2017, todas de autoria do Vereador Emerson Sais Machado; Indicações 

nºs. 035, 036, 037 e 038/2017, todas de autoria do Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira; Indicação nº 039/2017, de autoria do Vereador Oslen Dias dos Santos 

(Tuti); Indicações nºs. 040, 041, 044, 045 e 046/2017, todas de autoria da 

Vereadora Elisa Gomes Machado; Indicações nºs. 042, 043 e 047/2017, todas 

de autoria da Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, e Indicação nº 

048/2017, de autoria do Vereador Marcos Roberto Menin. 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 parabenizou as Indicações que estão sendo feitas pelos 

Vereadores, ressaltando a importância das mesmas para a sociedade. 
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Parabenizou, também, o Vereador Mequiel pela proposta feita na última 

Sessão, de montar uma Comissão de Assuntos Relevantes, e, acredita que, com 

certeza irá ajudar muito a população, possibilitando, assim, no futuro, uma 

conduta com o Ministério Público. Solicitou o apoio do líder do Prefeito, 

Vereador Elói Crestani, e do Presidente da Câmara, Vereador Emerson 

Machado, na questão de melhorar a saúde do município, do melhor 

atendimento à comunidade, afirmando que a situação tem que ser resolvida. 

Relembrou as sobras de recursos do exercício de 2016 (dois mil e dezesseis), 

onde o ex-presidente da Câmara, Vereador Elói Crestani, devolveu no final do 

ano para a Prefeitura Municipal, dizendo ser um valor considerável, mais de 

duzentos mil reais, e que esse valor poderia ter sido utilizado para adquirir uma 

ambulância, porém, o Prefeito optou em comprar um veículo para a Secretaria 

de Esporte. Parabenizou o Vereador Luiz Carlos pela sugestão em realizar uma 

reunião com o Interventor do Hospital Regional, para assim, poderem ficar a 

par de como anda a situação da saúde do município. Na sequência usou da 

palavra o Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), o qual cumprimentou aos 

presentes e de início destacou que todos os dias recebe, pelo menos, quatro 

pessoas pedindo-lhe passagem, pelo fato de não estar tendo vaga no veículo da 

Prefeitura que vai para Cuiabá, e a Prefeitura não está tendo verba para 

aumentar a quantidade de passagem, disse que precisa ser tomada alguma 

providência para melhorar esta situação. Solicitou que seja marcada uma 

reunião com o novo Secretário de Saúde, para assim, poderem ter uma melhor 

idéia da atual situação daquela Secretaria. Agradeceu ao Secretário de Obras, 

Elói de Almeida, por ter arrumado as ruas do Setor das Araras, ressaltando que 

os pontos mais críticos foram resolvidos, e que, segundo o Secretário, no dia 

seguinte estariam se deslocando até o bairro Boa Nova para, também, tentar 

amenizar a questão das ruas do referido bairro. Disse que há muita dificuldade 

naquela Secretaria, mas, que os serviços estão andando, e que continuará 

cobrando, pois, acredita que a situação da zona rural precisa mudar, e que deve 

haver mais empenho do Secretário em arrumar as pontes e estradas, ressaltando 
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que o município de Alta Floresta está com uma produção muito grande, 

chegando a produzir o que a Argentina produz, com isso, disse que é preciso 

olhar com carinho para esses produtores, ressaltando que fez um pedido ao 

Prefeito para dar prioridade à zona rural, pois, está acontecendo um aumento 

considerável nas plantações, aumentando o plantio das lavouras e, também, 

pessoas vindo de outros municípios para fazerem investimentos em nossa 

cidade, gerando, assim, mais empregos e mais renda para o município. Disse 

ainda que, o Executivo tem que olhar com bons olhos esses investimentos, 

mas, que também sabe que não vem verba suficiente para investir nas vias 

rurais, nas pontes, enfim, e que está sendo feito pouco investimento com os 

recursos do FETHAB, e que o mesmo deveria ser reestruturado, pois, o 

município está tendo um grande impacto com a agricultura. Finalizando, 

ressaltou que Alta Floresta vai ser contemplada com o retorno “Programa Luz 

para Todos”, sendo importantíssimo esse programa, principalmente, para a 

zona rural. Na sequência fez uso da palavra o Vereador José Aparecido dos 

Santos (Cidão), o qual cumprimentou aos presentes e de princípio agradeceu o 

apoio que está tendo nesta Casa de Lei, que aqui os Vereadores tem muitas 

responsabilidades, e que os mesmos estão preocupados com os problemas de 

todos os bairros, destacando a problemática do bairro Boa Nova, e que os 

problemas não são atuais, e, sim, de mais de dez mandatos. Disse que sempre 

houve problemas nas ruas do bairro pelo declínio que as ruas sofrem, e que, 

procurou o Secretário de Obras para que fosse até o bairro, para que o mesmo 

analisasse a situação crítica atual que se encontra aquele bairro, e, segundo o 

Secretário, o mesmo disse que, para resolver o problema custa dinheiro, mas há 

a necessidade de ser resolvido. O Vereador falou que, então procurou o 

Prefeito e solicitou ao mesmo apoio para fazer um trabalho, pelo menos 

paliativo, e assegurou que o Prefeito determinou ao Secretário de Obras que 

fizesse o possível para que o serviço fosse realizado ainda esta semana. Em 

seguida usou da Tribuna o Vereador Luiz Carlos de Queiroz, o qual 

cumprimentou a todos os presentes e, inicialmente, comentou que pediu ao 
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Executivo que desse urgência à conclusão da creche do bairro Jardim 

Panorama, pois, muitas mães estão com dificuldade em trabalhar por não terem 

lugar onde deixar seus filhos. Ressaltou que, também solicitou à Secretaria de 

Trânsito, que faça uma força tarefa para diminuir os acidentes de trânsito em 

nosso município. Afirmou que o município está sofrendo um calote do 

Governador do Estado quanto ao FETHAB, e que foi passada toda a 

responsabilidade ao Executivo, e, também, o repasse do FETHAB que era de 

quinhentos mil reais, passou a ser de cento e três mil reais, e que se ele (Luiz 

Carlos) fosse Prefeito, devolveria as estradas do Governo ao Estado. 

Parabenizou o Presidente Emerson pela rapidez em marcar a reunião com o 

Interventor do Hospital Regional, José Marcos, e, através dessa reunião, teve 

conhecimento que há três folhas de salário dos médicos do estado atrasados. 

Relembrou que há uma promessa do Governador Pedro Taques, em construir 

UTI’s no Hospital Regional, e se não construísse, estaria contratando um 

hospital particular que fizesse o atendimento às pessoas que necessitassem, e 

até agora, se encontra tudo paralisado, comentou ainda que, os telefones do 

Hospital Regional encontram-se cortados, chegaram a perder os números de 

origem por falta de pagamento. Sugeriu, até, que fosse dada uma Moção de 

Repúdio ao Governo, porém, disse que não é isso que está solicitando, mas 

sim, que seja feito um ofício ao Governador, pedindo sobre a situação atual da 

saúde, quais providências que irão tomar sobre a lista de espera dos doentes e 

sobre as UTI’s. Agradeceu. Após fez uso da palavra a Vereadora Elisa 

Gomes Machado, a qual cumprimentou aos presentes e de início destacou que 

será votado o Parecer ao Projeto dos Artistas de Rua, e que no momento 

oportuno, irá se pronunciar a respeito. Parabenizou o Vereador Luiz Carlos 

pela indicação da reunião com o Interventor do Hospital Regional sendo 

esclarecida a situação atual da saúde em nosso município. Lembrou que na 

época em que o Governador esteve na cidade, havia painel falando que já tinha 

UTI em um hospital da cidade, e foi conversado com o proprietário deste 

hospital, mas até hoje não foi concluída esta UTI. Segundo o Interventor, 
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Senhor José Marcos, até julho será repassado o hospital para a OS, dizendo que 

torce para que seja uma OS séria com os trabalhos. Disse que está solicitando 

aos Deputados que conhece, para que verifiquem o orçamento do Estado para o 

Hospital de Alta Floresta, porque, está atualmente, em vinte e três milhões de 

reais e teria que ser no mínimo de trinta e seis milhões de reais. Parabenizou o 

Presidente pela agilidade em marcar a reunião com o Interventor, e solicitou 

que seja marcada, também, uma reunião com o Prefeito e o novo Secretário de 

Saúde, para poderem saber como está a situação atual da saúde. Fez um pedido 

ao representante do Executivo, Vereador Elói Crestani, afirmando que está 

preocupada com a arrecadação dos IPTUS, porque, com esse novo método de 

entrega, muitas pessoas ficaram sem receber seus carnês, e, consequentemente, 

a arrecadação dos IPTUS, vai cair, expondo que as pessoas estão acostumadas 

a receber seus carnês em casa, e este ano foi dificultado esse recebimento, 

sugeriu então, que, pelo menos, haja uma divulgação em carros e motos de som 

nas ruas, anunciando onde a pessoas podem retirar seus carnês, porque, se tiver 

uma queda no recebimento dos IPTUS, consequentemente, o município sofrerá 

prejuízos. Destacou, também, o assunto sobre os convênios das entidades que 

foi feita uma alteração da Lei no ano passado, mas, não foram renovados esses 

convênios, e, segundo informações, só irão ficar prontas, essas renovações, em 

abril, e que os valores do repasse não serão alterados, desta forma, sugeriu que, 

pelo menos, esse valor seja aumentado para compensar esse atraso, afirmou, 

ainda que, está preocupada porque as entidades estão passando dificuldades. A 

Vereadora convidou os colegas Vereadores para uma reunião, amanhã, com o 

Grupo Misto de Segurança, informando que há um projeto de segurança, onde 

o município será monitorado vinte e quatro horas, afirmando que estará dando 

apoio e buscando ajuda para que este projeto tenha êxito, para que o problema 

da insegurança da cidade seja minimizado. Finalizou informando que a 

Presidente do CDL estará marcando uma reunião para serem discutidos alguns 

projetos e problemas da insegurança do nosso município. Na sequência usou da 

Tribuna o Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual 
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cumprimentou aos presentes e de princípio falou sobre as indicações realizadas 

pelos Vereadores, que, muitas vezes, são feitas e não há uma resposta de 

retorno dos Secretários, acredita que deve haver uma cobrança quanto a esta 

questão, porque, cada Secretário tem seu assessor, que deve ser incumbido de 

fazer as respostas das correspondências recebidas. Solicitou que o Presidente 

Emerson continue fazendo cobranças na Secretaria de Saúde, pois, está tendo 

uma falha muito grande nas questões dos agendamentos de exames na 

Secretaria, existindo casos de exames solicitados em 2012 (dois mil e doze) e, 

até na presente data, não foi resolvido, dizendo ser inaceitável esta situação, a 

população esperando tanto tempo para ser atendida. Outra situação citada pelo 

Vereador é que, quando sai uma vaga em Cuiabá para a realização dos exames, 

depois de muito tempo, não tem vaga no ônibus do município que leva os 

pacientes até a capital, dizendo ser importante rever esta situação e dar 

prioridade ao problema. Afirma que o município de Alta Floresta é muito forte, 

pois, houve alavancadas e caídas, e, atualmente, se encontra muito bem, 

gerando empregos e aumentando muito a economia, pois, os recursos que estão 

entrando são muito bons, mas ressalta que o repasse do Governo está 

diminuindo cada vez mais, disse que não vê interesse do Governo do Estado 

com o município, e nem o que é de direito está sendo enviado, afirmando que 

tem dúvidas se o Governador terá coragem, no ano que vem, que será ano de 

eleição, vir à Alta Floresta pedir votos. Afirmou ainda que, os políticos fazem 

promessas durante a eleição, e depois esquecem das promessas, e deveriam 

honrar com suas palavras, é dever dos mesmos enviar recursos ao município, 

pois, esses recursos, são retornos dos impostos que a população paga, mas nem 

o básico está sendo repassado, reafirmando o descaso do Governador com o 

município. Disse também que, a documentação para as pessoas que compraram 

seus terrenos nas áreas verdes está em andamento e acredita que logo irá sair. 

Em seguida fez uso da Tribuna o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o 

qual cumprimentou à todos e de início declarou que se sente contemplado pela 

fala dos Vereadores, disse que a agenda do Vereador é cheia, tendo um fluxo 
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amplo de reuniões, para que o Vereador fique por dentro das informações e 

situações do município, sendo, a reunião, o primeiro passo para desenvolver e 

acontecer as questões expostas. Disse que esteve visitando a cadeia pública e 

conversando com o Coordenador, Senhor Laércio, pois, existe um recurso 

liberado para a construção de um novo espaço, disse que há, realmente, essa 

necessidade, e o município já dispôs da área para a construção desse espaço. 

Solicitou ao líder do Prefeito, Vereador Elói Crestani, para que verifique com o 

Prefeito sobre a questão da área, pois, foi solicitado pelos engenheiros da 

cadeia pública, um aterramento, pois o nível do terreno não está adequado para 

a construção do prédio, e vai precisar de uma contrapartida, uma parceria do 

município, solicitando para que haja uma seriedade do Executivo quanto a esta 

questão, e que, também, nesse momento, há vinte e quatro funcionários do 

efetivo trabalhando, e com a nova estrutura, irá necessitar de sessenta 

funcionários, dizendo que precisa ser resolvido da melhor maneira possível, já 

que tem o recurso disponível. Destacou, também, a questão da saúde, porque, 

tem recebido inúmeras reclamações, que houve uma mudança na distribuição 

de medicamentos aos pacientes, e hoje as pessoas precisam se dirigir até a 

Policlínica para pegar seus remédios, que antes eram entregues nos postos de 

saúde, e para muitas pessoas não é fácil esse deslocamento, disse que é preciso 

medidas para facilitar o processo e, não, dificultar. Aparte da Vereadora Elisa, 

a qual disse que essa situação é uma legislação nova, que, segundo 

informações, a questão é o farmacêutico, que o município não tem condição de 

ter um farmacêutico em cada PSF, afirmou que é extremamente contra essa 

situação, mas tem que haver o profissional. Retornando, Mequiel disse que 

seria interessante analisar com carinho esta situação, para que o povo não 

ficasse com o ônus da situação. Comentou que recebeu, também, reclamações 

de pessoas dizendo que os médicos não estão aceitando os exames que são 

realizados pelo laboratório do município, dizendo que é importante averiguar o 

que está acontecendo. Outro assunto abordado pelo Vereador, é com relação a 

paralisação nacional, dizendo que não é greve, e que é legal, que é sobre o 
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processo da perda trabalhista na esfera nacional, mesmo sendo uma força 

relativamente pequena, porém, precisa ser demonstrada, informando que, aqui 

no município, irá acontecer em frente a Câmara, e que a reivindicação maior é 

sobre a perda de direitos da previdência, e que as leis estão sendo 

reivindicadas. Ressaltou, também, a questão da arrecadação do IPTU, dizendo 

que fez uma postagem sobre o assunto, e acredita que o orçamento será 

comprometido, havendo uma perda de recurso por falta de planejamento do 

serviço de entrega dos carnês de IPTU. Finalizou dizendo aos artistas presentes 

na Sessão, que vai acontecer a discussão com relação 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 parabenizou as mulheres 

pelo mês em homenagem à elas. Falou sobre a compra do ônibus citado pelo 

Vereador Dida, afirmando que no final do seu mandato, como Presidente em 

2016 (dois mil e dezesseis), conseguiu devolver 202.774,05 (duzentos e dois 

mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinco centavos), e que esse dinheiro 

devolvido e sua destinação, são administrados pelo Executivo, mas, que fez 

uma sugestão indicando para ser comprado um ônibus para ser colocado a 

serviço do esporte do município e, também, um veículo para a Casa de Apoio 

de Cuiabá, dando assim, suporte às pessoas que ficam naquela Casa, e 

precisam se deslocar até os hospitais. Solicitou ao Presidente Emerson e ao 

Coordenador de Trânsito, para realizar uma fiscalização quanto aos táxis de 

outro município que estão trabalhando em Alta Floresta, ressaltando que deve 

haver uma fiscalização, porque, estão causando prejuízo aos taxistas do 

município que pagam seus impostos ao município. Em seguida ressaltou 

algumas ações que estão sendo realizadas pela Secretaria de Obras e 

coordenadas pelo Secretário Elói Luiz de Almeida, quais sejam, trabalho de 

tapa buracos em quase todos os bairros, recuperação de pontes e bueiros nas 

comunidades, enfim. Finalizou destacando o grande trabalho desenvolvido pela 

Secretaria de Obras. Na sequência usou da Tribuna o Vereador Charles 

Miranda Medeiros, o qual cumprimentou aos presentes e iniciou ressaltando 
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algumas situações que andam acontecendo sobre a saúde em nosso município, 

como a quantidade de atendimentos nos postos, que, agora, com a nova 

determinação, o paciente passa pelo médico, e o médico dos postos não podem 

mais pedir alguns exames específicos, e deve-se encaminhar o paciente para o 

especialista, e que o médico do posto não pode mais resolver problemas que 

antes eram resolvidos, encaminha-se ao especialista para, depois, encaminhar, 

novamente, aos médicos, dizendo que, em vez de simplificar está ficando mais 

difícil, uma vez que, alguns especialistas não tem na cidade, dificultando mais 

ainda para as pessoas doentes, causando um efeito “pingue-pongue”. Afirmou 

que, deve haver, com urgência, a nomeação do novo Secretário para a 

Secretaria de Saúde, pois, atualmente, a mesma se encontra com um secretário 

interino, e que deve-se conseguir um Secretário formando em saúde pública, 

que tenha responsabilidade técnica na saúde, uma pessoa com conhecimento, 

porque a questão da saúde é muito técnica, cada especialização é diferente. 

Disse que, segundo informações, quem está sendo indicado para ocupar o 

cargo de Secretário, não está aceitando, porque, sabe que o Secretário não tem 

autonomia e sem autonomia não tem como administrar uma Secretaria, 

afirmando que, hoje, a Lei de Responsabilidade Fiscal é um controle. 

Ressaltou, também, a questão do bairro Boa Nova, uma vez que, os terrenos do 

bairro sofrem um declínio e há muitas pessoas reclamando e com razão, 

dizendo que, para resolver o problema definitivo, tem que se fazer uma 

canalização no bairro, e esse trabalho é complicado, pois, envolve a questão 

geográfica, dizendo que esse trabalho tem que ser feito definitivo, pois, 

acredita que, ficar jogando pedra e cascalho não irá resolver. Acentuou, 

também, a questão dos furtos e roubos no município, dizendo que virou 

“moda”, e que está complicado. Aparte do Vereador Tuti, o qual disse que, 

esteve conversando com um policial, e que o mesmo afirmou que, a maioria 

dos ladrões é de fora, mas que de cinco ladrões de fora, um é da cidade. 

Retornando, Charles destacou que, deve haver uma padronização de 

medicamentos na área da saúde, e que irá fazer uma reunião com os médicos 
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do município para que os mesmos passem os medicamentos que se encontram 

disponíveis na rede pública, e, também, sugeriu que, os agentes de saúde 

comecem a levar os medicamentos nas casas dos pacientes com doenças 

crônicas, evitando, assim, um desgaste dos mesmos irem até os postos de saúde 

buscarem. Após fez uso da palavra a Vereadora Aparecida Scatambuli 

Sicuto, a qual cumprimentou aos presentes e de início falou sobre a questão da 

saúde do município, parabenizando o Presidente Emerson em ter convidado o 

Interventor do Hospital Regional, para o mesmo poder explanar a problemática 

atual do Hospital Regional. Acentuou, também, uma reivindicação sobre os 

ônibus que a Prefeitura leva as pessoas até a Capital, dizendo que, para 

solucionar o problema, acredita que, deve-se colocar mais ônibus a disposição 

dos pacientes. Informou que esteve com o Coordenador da Casa de Apoio, e, 

observou em conversa com o mesmo, a importância e como aquela casa ajuda 

muito quem está realizando algum tratamento de saúde. Falando sobre o 

Hospital Regional, levantou uma questão importante, sobre as pessoas que 

estão esperando uma cirurgia estando internadas há mais de quarenta e cinco 

dias, analisando a questão dos gastos que estas pessoas estão dando ao hospital, 

acreditando ser incoerente esta situação, dizendo que deve haver uma 

cobrança, pois, não dá para continuar nesta situação, e espera que o próximo 

Secretário resolva o problema, solicitando que, assim que houver a nomeação 

do novo Secretário, seja marcada uma reunião. Sobre o assunto da cadeia 

pública, informou que, participou de uma reunião e que não há empecilhos 

com relação a área destinada à construção. Agradeceu o Secretário de Trânsito, 

Senhor Messias, por ter atendido sua indicação em fazer uma orientação na 

Perimetral Rogério Silva, com relação ao problema que existia no trânsito, 

num trecho daquela Perimetral. Parabenizou o Vereador Doutor Charles, 

ressaltando que esteve no bairro Jardim das Araras e que o mesmo foi muito 

elogiado pela população pelo trabalho realizado no posto de saúde daquele 

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

qual cumprimentou à todos e inicialmente ressaltou a quantidade de 
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reclamações que está recebendo sobre as ruas e estradas do município, 

principalmente, do bairro Boa Nova, e que todos os Vereadores estão 

empenhados para que seja feito, pelo menos, um trabalho paliativo no bairro e 

depois um definitivo. Parabenizou o Presidente Emerson por suas várias 

Indicações. Disse que está preocupado com a questão das negativas da 

Prefeitura, citando as inúmeras Emendas que estão sendo perdidas, por falta 

das negativas, dizendo que esteve em conversa com o Prefeito Asiel 

reivindicado que seja resolvida esta questão. Parabenizou seus companheiros 

Vereadores pelos esforços em resolverem os problemas do município, mas que, 

está muito preocupado com as ruas e estradas de nossa cidade. Solicitou do 

Executivo que alugue mais dois caminhões, pelo menos por quatro meses, para 

amenizar a situação atual. Afirmou que cada Vereador tem seu Deputado e que 

devam solicitar recursos e projetos para nosso município. Aparte da Vereadora 

Elisa, a qual disse que há duas patrulhas mecanizadas, e que está indo atrás 

para averiguar onde estão as mesmas, que há uma patrulha paralisada desde 

dezembro, dizendo que entrará em contato com o presidente da associação que 

administra essas patrulhas e irá solicitar uma reunião com o mesmo para 

resolver esta questão, acreditando que a patrulha tem que fazer seu papel, pois, 

somente o município não dará conta. Retornando, Menin informou que recebeu 

um ofício do Presidente do DETRAN, mandado diretamente ao seu Gabinete, o 

qual coloca disponibilização do serviço de pavimentação asfáltica e 

fornecimento de lama asfáltica, devendo, apenas, haver uma contra partida da 

Prefeitura, dizendo que irá encaminhar o ofício ao Executivo para tomar as 

medidas necessárias. Falou que, tudo o que vier ao município será bem vindo. 

Disse, ainda que, fez uma indicação ao Deputado Dilmar para a realização do 

asfalto onde são feitas as aulas de trânsito, possibilitando, assim, um lugar 

adequado para a realização das provas dos novos motoristas. Finalizou dizendo 

acreditar que, se houver uma união de todos, conseguirão transformar, cada vez 

mais, o município de Alta Floresta para melhor. Neste momento o Senhor 

Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, passou a Presidência ao seu 
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Vice para fazer uso da Tribuna. De princípio cumprimentou à todos e 

parabenizou o Vereador Luiz Carlos por ter sugerido a reunião com o 

Interventor do Hospital Regional, onde na reunião puderam tirar várias dúvidas 

sobre a questão atual da saúde de nosso município, mas afirma que, as notícias 

não são boas, o Governo do Estado está  deixando nossa cidade abandonada e 

somente nas mãos do Executivo, e que não se toca o hospital sem dinheiro, e a 

saúde é uma questão urgente. Parabenizou o Vereador Menin pela sua fala 

sobre a problemática das negativas do município e que, isso é serio, não pode 

se perde recurso por falta de negativas. Aparte do Vereador Tuti, o qual disse 

que, atualmente, está faltando a certidão da Receita Federal, porque o sistema é 

lento, porém, disse que esteve com o Prefeito e o mesmo garantiu que, em dois 

dias estará tudo regularizado, mas, disse que precisa haver uma atenção, falou 

que está atento a esta questão porque tem Emenda do Deputado Nininho para 

sair. Retornando Emerson afirmou que não podemos perder emendas, tem 

emenda do Deputado Romoaldo, do Deputado Carlos Bezerra, e é dever do 

Executivo estar atento. Disse que tem que manter a casa em ordem para 

receber recursos, tem que marcar reunião com o Executivo para fazer as 

cobranças. Afirmou, novamente, que está se dedicando mais à saúde, e 

solicitou que, quando houver a indicação do novo Secretário de Saúde, que seja 

marcada uma reunião para ficar a par da situação. Disse que está fazendo 

indicações tentando resolver alguns problemas dos postos de saúde. Comentou 

que conversou com o Secretário de Agricultura sobre a bacia leiteira, e, 

acredita que tem que melhorar a genética, pois, é uma categoria muito 

importante para o município. Aparte do Vereador Menin, o qual informou que 

esteve em Brasília e conversou com o Dodô que trabalha na parte de análise de 

projetos, e a área que ele estava atuando era a área leiteira, e o mesmo orientou 

a procurar o SEBRAE do município para nos auxiliar nesse projeto. 

Retornando, Emerson falou acreditar que, deve-se somar as forças para 

melhorar. Disse sobre a questão do FETHAB, onde o repasse de quase 

quinhentos mil reais passou para cento e dezessete mil reais. Falou que 
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Governador está dando uma “taca” no município, e o município está carente de 

Governo, e os deputados estaduais tem que ajudar a cobrar recursos para Alta 

Floresta. Teceu comentários sobre o Centro de Detenção Provisória – CDP, 

falando que conversou com o Coordenador Laércio, e acredita que o projeto é 

muito importante, porém, acha que isso é só promessa política, disse que 

espera que esteja enganado, porque, é um investimento alto, e vai gerar renda e 

empregos e, também, atender nossos detentos, atender nossa demanda, mas, 

ainda acredita que é politicagem. Agradeceu o Secretário de Obras pelas 

solicitações atendidas, mas, afirmou que há pouco maquinário, que há uma 

necessidade de locação de mais máquinas. Finalizando parabenizou os 

Vereadores pelos trabalhos realizados. 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 colocado em deliberação o Parecer nº 034/2017, de autoria da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, que em súmula: “Projeto de Lei nº 

003/2017, de iniciativa dos vereadores Mequiel Zacarias Ferreira e Oslen Dias 

dos Santos (Tuti), em regime de tramitação ordinária, que “Dispõe sobre a 

apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos do município de Alta 

Floresta, e dá outras providências”, o qual foi discutido pelos Vereadores: 

Mequiel Zacarias Ferreira, o qual, cumprimentando, falou, brevemente, a 

que refere-se o parecer. Dizendo tratar-se de um parecer contrário, porém, um 

impasse, já que existe, junto ao processo, um Parecer Jurídico da Casa pela 

legalidade do Projeto. Fez a leitura do parágrafo do parecer da Casa de que 

trata da conclusão do Parecer Jurídico exarado pelo Jurídico da Câmara. 

Prosseguindo, fez referência ao Parecer da Comissão, o qual disse haver lido o 

documento, dizendo que o objeto do Projeto e o objeto trazido no parecer da 

comissão são distintos. Na qualidade de autor da iniciativa, prosseguiu fazendo 

algumas considerações, defendendo a sua proposta, pedindo que o Plenário 

votasse contra o parecer. Fez menção ao disposto constitucional, qual dá 

condições ao município de legislar sobre assuntos de interesse local. Entre 
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outras considerações, neste aspecto, pediu aos Vereadores que votassem contra 

o parecer. Fez menção a uma citação de definição de artista, se colocou a 

disposição para dialogar o projeto. Charles Miranda Medeiros, o qual, de 

antemão, se manifestou contra o parecer, fazendo suas considerações e 

justificando suas razões. Disse que, em relação a apresentação de artistas no 

sinal de trânsito é contra, porém, em outras áreas públicas não. Falou da 

necessidade de continuar estudando o projeto e, portanto, definiriam depois. 

Oslen Dias dos Santos (Tuti), o qual solicitou a rejeição do parecer, de modo 

que, pudesse tramitar em outras comissões. Elisa Gomes Machado, a qual 

sugeriu à Vereadora Cida, Presidente da Comissão de Legislação que 

convidasse os assessores da Casa para participar da reunião das comissões. 

Disse que observou o Parecer Jurídico da Câmara e, posteriormente, um 

parecer da Comissão, contrário, portanto, importante a participação e 

discussões para que isto não ocorresse. Defendeu a proposta do Vereador 

Mequiel e Tuti e falou de sua tristeza com a atitude da Secretaria de Trânsito 

em não resolver a situação dos casos existentes no município. Fez mais 

considerações e, de antemão, falou do seu voto contrário ao parecer. Valdecir 

José dos Santos (Mendonça), o qual parabenizou o Vereador Mequiel pela 

proposta. Entre outras considerações, convidou o artista a fazer suas 

apresentações na Feira Livre Municipal aos domingos. Igualmente, antecipou o 

seu voto dizendo que, também, votaria contra o parecer, possibilitando outras 

comissões discutirem e, portanto, o texto final ser deliberado pelo Plenário. 

Aparecida Scatambuli Sicuto, a qual acrescentou razões ao seu parecer 

contrário, fazendo menção do disposto trazido pelo Código Nacional de 

Trânsito. Entre outras considerações falou que, também, nada contra as 

apresentações em praças e outros logradouros, como Praça da Cultura, exceto 

na vias. Falou de possíveis casos de acidentes e, portanto, neste sentido, 

aprovando uma lei e o Prefeito vir a sancionar, em casos de acidentes, traria 

responsabilidades ao município. Mequiel Zacarias Ferreira, o qual falou dos 

aspectos que conversou com os interessados, das formas de sua apresentação. 
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Elisa Gomes Machado, a qual falou que a comissão poderia fazer apenas 

emenda daquilo que vira no projeto como inconstitucional e, portanto, hoje 

poderiam estar deliberando emendas, invés de parecer. Emerson Sais 

Machado, o qual falou que trata-se de um projeto realmente complicado. 

Pontuou, também, sobre os comandos do código de trânsito e a obediência ao 

mesmo por parte da Câmara, contudo, tem também a questão ao artista, que 

tem que defender o seu pão de cada dia. Disse que conversou a respeito com o 

responsável pelo setor e no trânsito, realmente, era complicado, contudo, estão 

dispostos a ajudar, assim, deveriam derrubar o parecer e possibilitar a 

continuidade na tramitação do processo e opinamento das demais comissões. 

Após discussões, o referido Parecer nº 034/2017, foi colocado em votação, o 

qual foi rejeitado, com os votos contrários dos Vereadores: Luiz Carlos de 

Queiróz, José Elói Crestani, Oslen Dias dos Santos (Tuti), Valdecir José dos 

Santos (Mendonça), Marcos Roberto Menin, Charles Miranda Medeiros, 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes 

Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. Em seguida foi colocado em deliberação 

o Requerimento nº 012/2017, de autoria dos Vereadores: Elisa Gomes 

Machado, Mequiel Zacarias Ferreira, Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e 

Demilson Nunes Siqueira que, “REQUEREM que seja oficiado o Prefeito 

Municipal, para que através do departamento competente, determine o envio de 

amplas e concretas informações da atual situação que se encontra a construção 

da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que se encontra paralisada e dos 

postos de saúde dos bairros Cidade Alta, Cidade Bela, Jardim das Flores, 

Jardim Guaraná e Setor B, cujas obras ainda não foram finalizadas, para 

apreciação”, o qual foi discutido pelos Vereadores: Elisa Gomes Machado, a 

qual, na qualidade de autora do documento, acrescentou razões da necessidade 

destas informações relacionadas a UPA, pedindo o apoio em favor de sua 

aprovação. Entre outras razões, falou que em 2014 (dois mil e quatorze), o 

então Presidente da Casa falou que iria implantar uma CPI ao caso. Falou de 

um requerimento outrora apresentado e que não recebera as informações. 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

Pág. 16 de 18 
 

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/ 

 

Demilson Nunes Siqueira, o qual, reforçando a fala da Vereadora Elisa, pediu 

que o Prefeito atenda a solicitação e marque uma reunião com o novo 

Secretário, para fazerem os esclarecimentos necessários. Emerson Sais 

Machado, o qual informou que visitou a UPA por várias vezes, e que, a 

empresa que começou a obra está sendo investigada, disse que esteve com o 

Promotor e sabe que essa empresa foi formada para fraudar os cofres públicos, 

e acredita que a empresa deva ser responsabilizada, e tem que ser levantado 

desde o começo e ver a atual situação, e que tem culpa deve pagar pelo erro. 

Charles Miranda Medeiros, o qual, sobre a questão da UPA, disse que a 

complicação começou com o terreno, depois a contra partida do Governo e da 

Prefeitura, e que, para colocar a UPA para funcionar precisa de pelo menos 

oitocentos mil reais, e que precisa haver a aquisição de aparelhos, contratação 

de médicos, enfermeiros, mas que a mesma viria para suprir a necessidade da 

população que fica sem atendimento das cinco da tarde às sete da manhã e nos 

finais de semana, e que o problema maior é oitocentos mil reais para manter a 

UPA funcionando, e acredita ser um problema técnico e administrativo. 

Emerson Sais Machado, o qual informou aos Vereadores que fez um ofício 

pedindo todas as informações sobre a situação da UPA. Oslen Dias dos Santos 

(Tuti), o qual relembrou que a empreiteira que está construindo a creche do 

bairro Panorama é a mesma empreiteira que foi contratada para a construção da 

UPA, e que está sendo investigada. Solicitou que seja feito um convite ao 

coordenador da empreiteira para uma reunião com o Legislativo. Elisa Gomes 

Machado, a qual disse que, o requerimento a ser votado é apenas para obter 

informações sobre o porquê que o prédio está paralisado. Disse que a discussão 

não é se vai funcionar ou não a UPA, e sim, porque aquela obra está paralisada. 

Solicitou, ainda, que a Câmara convoque as pessoas envolvidas para ter uma 

explicação sobre o assunto, e acredita que, quem tem culpa deve pagar pelas 

consequências, e que está pedindo esclarecimentos e mais nada. Emerson Sais 

Machado, o qual afirmou que ninguém é contra o Requerimento, mas querem 

esclarecimentos, pois estão lutando pela saúde do município. Disse que 
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ninguém quer defender empreiteira, e que todos estão sendo cobrados, estado e 

do município, buscando a documentação necessária. Parabenizou os 

Vereadores que estão fazendo seus requerimentos. Elisa Gomes Machado, a 

qual lembrou que, quem estava na época na Presidência, era o Vereador 

Emerson, e gostaria que o mesmo desse resposta de tudo isso. Emerson Sais 

Machado, o qual disse que o Vereador sozinho não faz nada, e espera apoio de 

todos para soluciona a questão exposta. Após discussões a matéria foi colocada 

em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi colocado 

em deliberação o Requerimento nº 013/2017, de autoria dos Vereadores: Elisa 

Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira, Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida) e Demilson Nunes Siqueira que, “REQUEREM que seja oficiado o 

Prefeito Municipal, senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que através do órgão 

competente determine o envio do Balanço Geral à Câmara Municipal referente 

ao exercício de 2016, para apreciação”, o qual foi discutido pela Vereadora 

Elisa Gomes Machado, a qual disse, justificando seu Requerimento, que esta 

é uma forma de fiscalizar um pouco mais, porque os Balancetes não tem vindo 

à Câmara, e nos Balanços Gerais verificamos todas as despesas para fazer um 

estudo, e, disse que, já estamos em março e ainda não foi encaminhado, e é 

dever do Vereador solicitar esses balancetes e se, não atendido, devem 

informar o Tribunal de Contas, e que, dificilmente são atendidos. Pediu ao 

Jurídico da Casa que ajude a cobrar o Executivo, porque os mesmos, também, 

tem o dever fazendo esta cobrança. Após discussões a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. A seguir foi colocado em 

deliberação o Requerimento nº 014/2017, de autoria Vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira que, “REQUER que seja oficiado o Prefeito Municipal, 

Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que através do órgão competente 

determine o envio à Câmara Municipal de Vereadores da descrição de todas as 

áreas públicas do município de Alta Floresta, bem como, o mapa atualizado 

com indicativo das mesmas, para apreciação”, o qual foi aprovado por todos. 

Neste intermédio, o Senhor Presidente observou e registrou a ausência do 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

Pág. 18 de 18 
 

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/ 

 

Vereador Luiz Carlos de Queiróz no Plenário. Na sequência foi colocado em 

deliberação o Requerimento nº 015/2017, de autoria Vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira que, “REQUER que seja oficiado o Prefeito Municipal, 

Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que através do órgão competente 

determine o envio à Câmara Municipal de Vereadores de relatório amplo e 

detalhado sobre a condição atual de todos os parques urbanos e identificação 

dos mesmos em mapa atualizado, para apreciação”, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Neste intermédio, o Senhor Presidente registrou a presença do 

Vereador Luiz Carlos de Queiróz no Plenário. Em seguida o Senhor Presidente 

convidou os Senhores Vereadores para uma reunião no Gabinete da 

Presidência. 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 doze horas.  

 

  


