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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia quatro de abril de 

dois mil e dezessete, com início às nove horas e dezenove 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, 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. Na sequência o Senhor Secretário fez a 

leitura das seguintes correspondências recebidas: Convite para a XV Marcha 

dos Vereadores, do dia 25 à 28 de abril, em Brasília-DF; Comunicados do 

Ministério da Educação informando liberação de recursos financeiros 

destinados a execução de Programas do FNDE, à Prefeitura Municipal de Alta 

Floresta; Ofício nº 026/2017-SMD, de 29/03/17, de iniciativa da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento e Superintendência de Agricultura e Pecuária, 

com cópia, entre outros, à Presidência da Câmara, informando sobre o Projeto 

“Nosso Leite”, a importante participação do SEBRAE no fomento às ações em 

prol a Agricultura Familiar, bem como, o novo Projeto que vem sendo 

desenvolvido pela Secretaria , denominado “Leite em Alta “, e a importância 

do município utilizar a equipe de profissionais qualificados e efetivados para 

tal função, evitando-se a contratação de consultoria para tal; e Ofício da 

Secretária Municipal de Desenvolvimento, Senhora Elsa Maria Lopes dos 

Santos, comunicando quanto as medidas que estão sendo tomadas referentes ao 

“lixo seco”, bem como, ao “aterro sanitário”. Após, o Senhor Secretário fez a 

leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicações nºs. 073 e 
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074/2017, ambas de autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicações 

nºs. 075, 076 e 077/2017, todas de autoria do Vereador José Elói Crestani; 

Indicação nº 078/2017, de autoria do Vereador Emerson Sais Machado; 

Indicação nº 079/2017, de autoria da Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto; 

Indicação nº 080/2017, de autoria dos Vereadores: Aparecida Scatambuli 

Sicuto e Charles Miranda Medeiros; Indicação nº 081/2017, de autoria do 

Vereador Marcos Roberto Menin; e Projeto de Decreto Legislativo nº 

016/2017, de autoria do Vereador Emerson Sais Machado, que em súmula: 

“Autoriza a doação de bens móveis da Câmara Municipal, classificados como 

inservíveis pela Comissão de Avaliação de Bens da Câmara Municipal de Alta 

Floresta”. 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, 

conforme acordado em Reunião Administrativa, o tempo destinado a cada um 

será de sete minutos, conforme ordem de inscrição. Neste intermédio o Senhor 

Presidente registrou a presença do Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti). O 

primeiro a usar da Tribuna foi o Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), o 

qual cumprimentou aos presentes e de início pediu desculpas por seu atraso na 

Sessão, pois, estava na Prefeitura resolvendo algumas questões. Agradeceu ao 

Secretário de Obras, Elói de Almeida, afirmando que o mesmo não tem medido 

esforços e dedicação para que a população rural possa ter seu tráfego 

garantido, apesar das dificuldades e dos trâmites legais necessários. Disse 

acreditar que, se os outros Secretários se espelhassem no Senhor Elói, suas 

Secretarias andariam bem, e não estariam complicadas vivendo de picuinhas, 

assim, somariam com o Executivo. Finalizando disse, novamente, que na 

semana passada vários pontos foram refeitos na zona rural, e que, realmente, o 

Secretário de Obras está fazendo o possível e o impossível, no entanto, 

solicitou ao Executivo que arrume os maquinários, pois, a Secretaria está 

funcionando por “graça de Deus”, e que a mesma está fazendo milagres. Em 

seguida usou da palavra o Vereador Demilson Nunes Siqueira, o qual 
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cumprimentou a todos e inicialmente parabenizou o Vereador Elói Crestani 

que, no ano passado, enquanto Presidente da Câmara, devolveu um valor 

considerável de recursos à Prefeitura, indicando a compra de um ônibus à 

Secretaria de Esportes, ressaltando que a licitação da compra já saiu, e que o 

ônibus poderá beneficiar, também, outras Secretarias. Expôs, também, sua 

preocupação com o perigo que as faixas de pedestres apagadas estão causando, 

disse que solicitou ao Secretário de Trânsito, Senhor Messias, uma fiscalização 

intensa nestas faixas enquanto as mesmas não forem pintadas. Finalizando, 

parabenizou o Presidente Emerson Machado pela Moção aos Soldados da 

Polícia Militar, afirmando que reconhece que a polícia está trabalhando muito, 

fazendo abordagens, e que os Vereadores precisam dar apoio à polícia e à 

Secretaria de Trânsito. Após fez uso da palavra o Vereador José Aparecido 

dos Santos (Cidão), o qual cumprimentou a todos e de princípio parabenizou o 

Jornalista José Viera, do Jornal Mato Grosso do Norte, pela matéria veiculada 

sobre a situação atual da Casa PINARDI, expondo que, o repórter o procurou 

em seu Gabinete para fazer a reportagem, e não teve preocupação de anunciar a 

problemática atual dessa entidade, e que, a notícia difundiu em toda a cidade, 

fazendo com que a população ficasse por dentro do que está acontecendo, 

movimentando, assim, o município. Disse também que, esteve em conversa 

com o Doutor Vânio de Jesus, sobre a situação atual do jovem que foi baleado 

pela polícia em um assalto, pois, tinha sido procurado por sua família lhe 

solicitando ajuda para levar o jovem de UTI até a capital Cuiabá, relatou que 

procurou o médico como cidadão, e, não usando seu título de Vereador, 

solicitando do médico a atual situação do jovem, pois, muitas vezes pacientes 

são levados à Capital por UTI’s e nem descem no aeroporto e já estão sem 

vida, gerando um gasto grande ao Estado, que, atualmente, está quebrado, mas 

o médico afirmou e foi claro, que o rapaz tem chance de sobreviver, desta 

forma, disse que acredita que esse rapaz vai para Cuiabá, vai melhorar e irá 

mudar de vida, sendo um exemplo aos seus amigos também infratores. 

Finalizando, disse que está torcendo para que o jovem consiga a vaga. Em 
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seguida usou da Tribuna o Vereador Luiz Carlos de Queiroz, o qual 

cumprimentou a todos os presentes e inicialmente fez seus cumprimentos ao 

Secretário de Obras, Elói de Almeida, pelo esforço em conduzir sua Secretaria, 

mas, confessa estar preocupado com a situação atual da cidade, por motivos de 

muitas chuvas, várias estradas estão interditadas e várias ruas esburacadas. 

Ressaltou também, o descontentamento e insatisfação dos funcionários da 

Secretaria de Obras e da Prefeitura e, solicitou, como Líder do PMDB, em 

caráter de urgência, uma reunião com o Executivo e a administração da 

Prefeitura, para esclarecerem como está caminhando o Projeto da Reforma 

Administrativa da Prefeitura, porque, as coisas não estão bem, pois, vem uma 

lei, aí vem outra e revoga a lei, questionando como fica o funcionário, e que 

tem funcionários recebendo metade do salário que recebiam no ano passado. 

Disse que o Executivo está precisando do Legislativo, pois, os funcionários 

estão trabalhando descontentes, e que já existem comentários de que vai ser 

encaminhada a mesma reforma que foi revogada, porém, outros dizem que vai 

vir outra, afirmando que o Legislativo precisa ficar por dentro da situação. 

Agradeceu, em nome do Legislativo, ao Diretor do INSS pela reunião que 

aconteceu na última sexta-feira, sendo a mesma muito proveitosa. Finalizando 

salientou, também, estar preocupado com as faixas apagadas e a iluminação da 

Praça do Hospital Regional, pedindo ao encarregado da iluminação pública, 

Senhor Cícero, que faça uma vistoria. Neste momento o Senhor Presidente 

esclareceu e afirmou à todos os presentes que, se a Reforma Administrativa 

que foi revogada pela Câmara não for sancionada pelo Executivo, ele, como 

Presidente da Casa, irá sancionar, porque o Legislativo tem a responsabilidade 

de revogar e dar punição à Prefeitura. Após fez uso da palavra a Vereadora 

Elisa Gomes Machado, a qual cumprimentou aos presentes e de início 

destacou que está preocupada com a Emenda concedida pelo Deputado Zeca 

Viana, porque, a Prefeitura está sem certidão negativa, e se o recurso vir, vai 

voltar, pela falta da certidão. Solicitou ao Líder do Prefeito, Vereador Elói, 

para ficar atento e fazer cobranças quanto a esta questão, porque, tem vários 
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convênios que estão sendo disponibilizados ao município, e se não tiver 

certidão negativa serão perdidos, disse que já foi várias vezes à Prefeitura e, 

procurou o Controle Interno, fazendo esta cobrança e alertando-os com as 

consequências. Pediu, também, ao Líder do Prefeito, que cobre os convênios 

das entidades, porque, já chegou o mês de abril e, até o momento, os recursos 

não saíram, e há funcionários das entidades pedindo demissões, dizendo que a 

problemática está muito grande. Mencionou, também, sobre a Secretaria de 

Saúde que, até o momento, não foi empossado um novo Secretário, afirmando 

que precisa haver uma emergência em resolver esta situação, porque, hoje não 

se sabe a quem se fazer cobranças, com quem falar naquela Secretaria. 

Destacou que as coisas na Secretaria de Saúde não andam bem, pois, está 

faltando muitas coisas, várias desorganizações, e os agentes de saúde, que 

deveriam estar no campo, estão dentro dos PSF’s, dentro das farmácias básicas, 

e que está sobrando funcionários, e uma folha de pagamento de mais de seis 

milhões de reais, dizendo que está faltando planejamento e direcionamento por 

parte do Executivo, e que está faltando, também, medicamentos por 

morosidade da Prefeitura. Solicitou ao Presidente para realizar a transmissão 

das Sessões via rádio, para assim, as pessoas que moram mais distante, 

acompanhar e fica por dentro dos acontecimentos e reivindicações dos 

Vereadores. Finalizando, solicitou apoio de todos os colegas para fazerem a 

reivindicação quanto a atualização das certidões negativas da Prefeitura, 

porque, os recursos vão chegar e vão voltar por falta das mesmas, e que irão 

colocar a culpa nos Deputados, dizendo que os mesmos não mandaram 

emendas, ressaltou que, com isso, os jogos estudantis estão comprometidos e a 

corrida da Liberdade também. Neste momento o Senhor Presidente esclareceu 

aos presentes que, sobre o assunto da transmissão das Sessões, para que as 

mesmas sejam transmitidas, deve haver uma mudança na qualidade da internet, 

pois, a atual não suporta a transmissão e, afirmou que já estão analisando e 

consultando uma maneira para resolver essa questão. Na sequência usou da 

Tribuna o Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual 
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cumprimentou aos presentes e de princípio parabenizou os Vereadores Tuti e 

Luiz Carlos pela suas falas sobre o Secretário de Obras, afirmando que, 

concorda com eles, vendo na pessoa do Senhor Elói, a boa vontade em fazer 

grandes trabalhos, e que o mesmo vem se revirando com poucas ferramentas, 

mas que, atualmente, a demanda está muito grande, nos bairros há muitas 

valetas que não dá nem para transitar, estradas rurais ruins, e tudo dependendo 

da Secretaria de Obras, sendo que a mesma se encontra com vários 

maquinários quebrados, e os que tem, não são suficientes para atender a 

problemática atual do município. Aparte do Senhor Presidente, o qual lembrou 

à todos que, os valores do FETHAB que eram encaminhados pelo Governo, era 

de, aproximadamente, quinhentos mil reais e foi reduzido para,  

aproximadamente, cem mil reais e, ainda, para piorar a situação, o Governo 

aumentou as entradas para o município cuidar. Emerson pediu união aos 

colegas Vereadores, para cobrar do Governo o aumento do recurso do 

FETHAB. Retornando,  Mendonça reafirmou que, o Governo, realmente, 

abaixou os recursos do FETHAB, dificultando ainda mais para a administração 

do município, mas acredita que o Executivo tem vontade de fazer grandes 

trabalhos, e que, atualmente, Alta Floresta está vivendo um momento muito 

bom em sua história, e que só está faltando uma boa administração, pois, há 

muitos maquinários quebrados, e os que tem, não conseguem atender a 

demanda. Disse que, outro problema sério do município, é a questão do lixo, 

que o município precisa terceirizar o serviço de coleta, arrumando uma 

empresa qualificada e responsável, para, assim, solucionar este problema, mas 

para isso deve haver a elaboração de uma lei que garanta e “amarre” a 

responsabilidade dessa empresa quanto a questão citada, dando segurança ao 

município para não vir dar problemas futuros. Citou, também, a problemática 

atual da folha de pagamento da Prefeitura, que esta muito alta, que a 

administração deve rever alguns salários, relatando que os funcionários da 

Secretaria de Obras fazem um grande trabalho, estando, os mesmos, sempre 

dispostos a fazer trabalhos fora de seus horários atuais de jornada, dizendo que, 
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por esse motivo, esses funcionários devam ser recompensados, para que haja 

mais motivação, pois, o dinheiro e o reconhecimento, motivam qualquer 

pessoa. Finalizando disse que está otimista em conseguir uma Casa de 

Recuperação para o município, acreditando que vai dar certo, por estar com um 

bom grupo formado com os mesmos objetivos, dando, assim, aos usuários, 

uma oportunidade e incentivo para eles saírem do mundo obscuro das drogas. 

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

qual cumprimentou à todos e de início, ressaltando e reforçando algumas 

questões da administração que precisam ser feitas, da grande demanda de 

atividades a serem realizadas no município,  disse que não quer que as pessoas  

acham que ele é oposição, e que, além das demandas, tem outras coisas que 

precisam ser revistas, e uma delas é o recurso da Secretaria de Saúde para a 

compra de passagens que se encontra bloqueado, e que, atualmente, está 

recebendo pessoas em seu gabinete pedindo doação de passagens porque não 

tem condição de comprar e a Prefeitura está sem recursos para ajudar. 

Salientou também que, foi informado que, atualmente, na Policlínica, não tem 

papel para imprimir os resultados de exames dos pacientes, afirmando que são 

coisas simples, mas que resultam em grandes problemas. Mencionou sobre o 

esforço da escola Vitória Furlani da Riva, que realizou uma arrecadação para o 

Lar dos Idosos, onde os alunos fizeram um serviço que seria dever público, e a 

sociedade se mobilizando para ajudar, mas acredita que logo essa questão será 

solucionada, pois, teve informações que os processos das entidades foram 

encaminhados para a Secretaria de Ação Social, porque estavam faltando 

alguns documentos para finalizá-los, e que, segundo eles, talvez semana que 

vem esteja resolvida esta questão. Comentou sobre a fala do Vereador Luiz 

Carlos, afirmando que, realmente, há uma necessidade de se fazer uma reunião 

com o Executivo, para ficarem por dentro de quais demandas serão resolvidas. 

Relatou, também, a problemática do lixão do município, que precisam 

encontrar uma solução e resolver a situação, nem que seja uma solução 

paliativa, porque, o município está atrasado com o planejamento dos resíduos, 
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reafirmou que, precisa haver planejamentos, que as ações tem que ter 

planejamento básico, desmanchar para fazer do jeito certo, ser analisado como 

deve ser feito. Falou sobre algumas indicações que são feitas e que são iguais 

há muitas que foram feitas há dez anos, expondo que precisam saber o porquê 

estas cobranças não são atendidas e o que fazer a respeito, compreender o que 

é essencial ao Executivo e saber se ele tem a pré-disposição de querer andar 

junto com o Legislativo, senão, não teremos êxito em nada, e nesta situação 

quem sairá prejudicado será o município, e, consequentemente, a população. 

Disse que está acompanhando e fiscalizando o transporte público e, estudando 

se, realmente, está acontecendo alguma irregularidade. Finalizando, fortaleceu, 

também, o assunto da Entidade Casa PINARDI, dizendo que acredita que, 

devem ser ouvidos os dois lados da história. Em seguida usou da palavra o 

Vereador José Elói Crestani, o qual cumprimentou à todos e inicialmente 

ressaltou sobre os bons exemplos que o Secretário de Obras, Senhor Elói de 

Almeida, demonstra a todos os outros Secretários, sendo um cidadão de bem, 

acompanhando e mostrando interesses em todas as obras que são realizadas no 

município, tendo visão ampla com muitos  conhecimentos, buscando sempre 

alternativas para arrumar os lugares mais  críticos do município. Afirmou que, 

quando o Prefeito se restabelecer de seus problemas de saúde, irá solicitar que 

o mesmo venha à Câmara, para uma reunião, assim, traçar metas, fazendo uma 

junção do Legislativo com Executivo, para, juntos fazer o melhor para o 

município, afirmando que o Legislativo precisa sempre ajudar o Prefeito. 

Relatou que esteve em conversa com o Secretário de Gestão, Senhor Carlão, 

sobre os convênios das entidades, e o mesmo afirmou que os projetos foram 

enviados à Secretaria de Ação Social e que estão finalizando os mesmos, e 

segundo o Secretário, irão dividir em três parcelas os repasses para cada 

entidade, e que, semana que vem, vão mandar para a Câmara para serem 

votados. Expôs, também, que fez uma visita até o lixão, e disse que a situação 

está feia, dizendo que, acredita que os Vereadores tem que se unirem e 

buscarem alternativas de como terceirizar esse lixão, dando solução ao 
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problema. Finalizando agradeceu o Vereador Demilson pelo pronunciamento, 

dizendo que, se sentiu honrado, pois, realmente, quando foi Presidente no ano 

passado, devolveu recursos à Prefeitura, e fez indicação ao Executivo para 

comprar um ônibus para dar suporte aos atletas, e o restante, comprar um 

veículo para dar suporte à Casa de Apoio em Cuiabá. Após fez uso da palavra a 

Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, a qual cumprimentou aos presentes 

e de início disse que a cobrança da população serve de estímulo aos 

Vereadores, pois, assim, os mesmos compreendem sua função. Destacou que 

concorda com os discursos dos outros Vereadores, quando dizem que as coisas 

do município não estão bem, concorda que tem que ser marcada uma reunião 

com o Executivo para poderem alinhar algumas coisas que não estão certas em 

nosso município. Afirmou que é da base, que não se deve haver oposição, e 

que o Legislativo, em conjunto, deve ajudar o Executivo a funcionar, dizendo 

que, acredita ser dessa maneira a melhor alternativa para as coisas andarem 

bem. Relatou sobre o lixo seco, que foi Secretária de Meio Ambiente durante 

quatro anos, e afirma que, a situação é difícil. Parabenizou a nova Secretária, 

Senhora Elza, pela limpeza realizada e pela cerca de concreto feita ao redor do 

lixão, dando assim, uma melhoria no ambiente, com relação ao outro lixo, 

afirmou que é uma problemática há anos, que já teve uma empresa que ganhou 

a licitação e não deu certo, acredita que deva haver uma cobrança e uma 

fiscalização como anda a nova licitação para resolver essa questão, analisando 

se a empresa ganhadora tem, realmente, condições de realizar o que está sendo 

pedido. Disse que deve ser feito um contrato bem feito, para, depois, poderem 

fazer as cobranças, se necessário, para não repetir o que aconteceu no passado. 

Citou também, o discurso do Vereador Mequiel sobre o planejamento de 

resíduos, dizendo que concorda que deva haver uma cobrança e ver a atual 

situação, porque, segundo informações, este plano está há dois anos na mão de 

uma pessoa para ser feito. Relatou que, em relação as certidões, está cobrando, 

diariamente, a Prefeitura, ajudando a ver aonde está o problema para, então, 

resolver. Sobre os convênios, disse que, continua a mesma “ladainha”, 
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deixando as entidades em uma situação difícil. Parabenizou os alunos e a 

Escola Furlani da Riva pela ação de arrecadação de alimentos, destacou, 

também, que o CEEDA realizou uma ação de venda de peixada, para conseguir 

arrecadar recursos. Parabenizou o Vereador Luiz Carlos pela solicitação da 

reunião com o Senhor Gustavo, Diretor do INSS local, lamentando que poucos 

Vereadores participaram da reunião, porém, ressaltou que foi de grande valia. 

Expôs quanto a um ofício de sua autoria, quanto a uma indicação para a 

Secretaria de Gestão, ligada à Secretaria de Agricultura, um projeto de gestão, 

tornando a falar que não concorda com o que está acontecendo nas Secretarias, 

assuntos não estão chegando ao Executivo, mas acredita que, com a reunião 

com o Prefeito, irá alinhar. Finalizando, relatou que, semana passada, esteve 

em nosso município o Secretário de Ciências e Tecnologia do Estado, e que 

participou de várias reuniões, sendo contemplado o SECITEC com mais cinco 

cursos, para, assim, os jovens, quando terminarem o segundo grau, saem como 

técnicos, já podendo ir para a faculdade e já trabalharem, afirmando que foi 

feito um estudo e a população que escolheu os cursos. Na sequência usou da 

Tribuna o Vereador Marcos Roberto Menin, o qual cumprimentou aos 

presentes e iniciou seu discurso se desculpando por não estar presente na 

Sessão passada, justificando que estava na Capital, onde participou de uma 

reunião com o Presidente do DETRAN do Estado, Senhor Arno e a Senhora 

Lilian, Secretária Administrativa, tentando solucionar o problema do 

CIRETRAN, onde, no atual local, não entra caminhão nem carreta para 

fazerem vistorias, e eles garantiram que semana que vem estarão vindo ao 

município para escolherem um terreno que fique melhor, e, então, irão fazer 

uma parceria entre município, estado e iniciativa privada, para assim, mudar 

esta situação. Ressaltou também que, aproveitou para cobrar do Governo do 

Estado, a Emenda prometida do carnaval, que, até o momento, não foi paga, 

mas, acredita que, logo conseguirão pagar. Expôs que esteve, juntamente com 

o Deputado Dilmar Dal Bosco, fazendo uma cobrança na SINFRA, a respeito 

das lombadas eletrônicas, falando da emergência e da suma importância dessas 
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lombadas ao município. Disse também que, esteve juntamente com Assessor 

do Deputado Dilmar, na Secretaria Estadual de Agricultura, onde tiveram uma 

reunião com o Prefeito da cidade de Cláudia e demais Vereadores de Mato 

Grosso, e nessa oportunidade, conseguiu um botijão de sêmen, para melhorar a 

genética dos criadores de vaca leiteiras da Comunidade São Mateus. Informou 

que, pediu também, uma patrulha mecanizada para a Vila Rural. Disse que 

esteve no INTERMAT, com o Assessor Fidel, onde cobrou do Senhor Cândido 

Teles, sobre os títulos da Vila Rural I, Vila Rural II e Gleba Jacaminho, e o 

mesmo afirmou que, a situação está andando em passos largos. Finalizando 

agradeceu o Secretário de Obras, Senhor Elói de Almeida, pela ajuda em 

atender as indicações dos Vereadores, e também, parabenizou o Presidente 

Emerson Machado, pela Moção aos Soldados da Polícia Militar. 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 relatou sobre sua viagem à Cuiabá, onde tinha uma agenda com o 

Governo do Estado e vários Presidentes de Câmaras. Expôs que, ao chegar lá, 

inesperadamente, o Governador, em cima da hora, desmarcou a reunião, e que 

já estavam em Cuiabá, aproximadamente, cem Presidentes de Câmaras, vindos 

de várias cidades, e o Governador, sequer, justificou o motivo, não respeitando 

o esforço dos Presidentes que estavam lá. Informou que, levou um ofício ao 

Governador informando a situação atual do Hospital Regional de nosso 

município, que, atualmente, encontra-se sem recursos, porque os recursos não 

estão sendo repassados pelo Governo. Esclareceu que queria vir até a Tribuna e 

fazer elogios e agradecimentos ao Governador do Estado, mas, com essa 

viagem, percebeu o descaso do Governo com os municípios, e esteve com 

vários colegas Presidentes de Câmaras decepcionados e precisando do Governo 

para ajudar suas cidades, onde todos reclamaram muito do Governo, 

salientando que, o mesmo é responsável pelo Estado e que precisa dar suporte 

e uma “mão amiga” para os municípios. Mencionou que deixou em Cuiabá, um 

pedido para melhorar as entradas da nossa cidade, também fazendo um pedido 
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de uma rotatória na MT-208, onde várias vidas já foram ceifadas, solicitando 

do Governo mais atenção. Comentou que, levou também ao Governo, a 

situação atual do FETHAB, dizendo que é melhor que não venha nem um 

centavo e ele (Governador) cuide de suas estradas, porque, atualmente, o 

Secretário de Obras tem que tirar maquinários do município para arrumar 

estradas do Estado, e o Governo, sequer, teve o respeito de atender quem 

estava ali para falar com ele. Afirmou que, acredita que o Governo está 

guardando dinheiro, deixando o pessoal morrer, para depois, começar soltar o 

dinheiro em época de eleição. Fez críticas, dizendo que esse Governo é 

incapaz, irresponsável e inerente, porque, nem os repasses que deveria passar 

não estão sendo repassados, há folhas de pagamento dos funcionários 

atrasadas, e diz que, acredita que é dever do Governo arcar com suas 

responsabilidades e não tratar Alta Floresta com tanto descaso, sendo, 

praticamente, dois anos e meio, sem nenhum benefício do Estado para nossa 

cidade. Finalizando agradeceu o Secretário de Obras, Senhor Elói de Almeida, 

pelos trabalhos realizados, mas, afirmando que, sempre teremos problemas, e 

sugeriu que o Executivo loque maquinários para, assim, poderem dar conta da 

problemática das estradas. 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 Requerimento nº 017/2017, de autoria da Vereadora 

Elisa Gomes Machado, que “REQUER que seja oficiado o Prefeito Municipal, 

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

determine o envio de cópia integral da folha de pagamento de todos os 

servidores nomeados e contratados, por órgão da administração, fazendo 

constar o nome do servidor, função e remuneração, para apreciação”, o qual foi 

discutido pelos Vereadores: Elisa Gomes Machado, a qual disse que, o 

Requerimento se faz necessário porque, já foi pedido algumas vezes para que 

informassem sobre os funcionários nomeados e os contratados, e não obteve 

resposta, e a Prefeitura está com uma folha de mais de seis milhões de reais, 
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salientando que, vários funcionários tem lhe procurado para dizer que há 

muitas contratações e nomeações sem necessidade, afirmando ser sabedora que 

tem contratações necessárias mas, atualmente, existem várias contratações 

desnecessárias, e, em outros lugares, áreas descobertas. Disse que está 

acontecendo muitos desvios de função, e o município está perdendo recurso, 

precisa haver uma rígida fiscalização, analisando a necessidade das 

contratações, porque a folha está alta, e o município não vai ter recursos para 

consertar as máquinas necessárias da Secretaria de Obras, medicamentos para a 

Secretaria de Saúde, enfim, muitas outras coisas. Pediu apoio aos colegas 

quanto a aprovação do referido Requerimento. Emerson Sais Machado, o 

qual afirmou que, concorda plenamente com a Vereadora Elisa, que a folha 

está alterada, e precisa ser “enxugada” para, assim, poder sobrar mais recursos 

para aplicar, principalmente, na Secretaria de Obras, pediu aos colegas, ficarem 

atentos nessa Reforma Administrativa, olhar pasta por pasta, Secretaria por 

Secretaria, para, assim, descobrir onde está o excesso, porque, acredita que se 

deve fazer a coisa certa, com responsabilidade, para a máquina funcionar ainda 

melhor. Após discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida foi colocado em deliberação o Ofício 

nº 001/2017/PSDB-AF/MT, de autoria do Vereador Oslen dias dos Santos 

(Tuti) – PSDB/AF-MT, que “REQUER a utilização do Plenário, com sistema 

de ar condicionado, no dia 09 de abril do corrente, das 8h00min às 12h00min, 

com a finalidade de realização de Convenção Municipal do PSDB”, o qual foi 

aprovado por todos. Neste momento o Senhor Presidente parabenizou o 

Vereador Luiz Carlos pela reunião com o Diretor do INSS, informando que, 

não estava presente porque estava na Capital, reafirmando ser um assunto de 

suma importância. Parabenizou, também, o Vereador Marcos Menin, por estar 

buscando melhorias para o município, e o Vereador Cidão que está realizando 

algumas cobranças em cima da Casa PINARDI. Destacou que quer deixar 

muito claro que, quando se fala de folha “inchada”, podem até falar sobre a sua 

pessoa, informando aos Vereadores que tem três indicações na Prefeitura, 
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porém, disse que o Prefeito não é obrigado a permanecer com ninguém, e se 

precisar, para que a coisa ande, está à disposição para ajudar, afirmando, 

novamente que tem três indicações, porém, acredita que deve haver um “pente 

fino”, ver quem tem muita indicação, se é indicação de “A” ou de “B” não 

interessa, mas tem que ser feita a coisa certa, pegar essa Reforma 

Administrativa, estudar ponto a ponto, porque tem muita gente, e fazer o que 

for necessário. 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 dez horas e quarenta e nove minutos.   


