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

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

dois mil e dezessete, com início às nove horas e dez 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. Na 

sequência o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes correspondências 

recebidas: Ofício do Deputado Federal, Carlos Gomes Bezerra, comunicando 

uma Emenda Parlamentar no Orçamento da União exercício 2017, no valor de 

R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para atender o setor da Saúde/FMS, em 

Alta Floresta. Após, o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em 

apresentação: Indicação nº 088/2017, de autoria do Vereador José Elói 

Crestani; Projeto de Lei nº 1.894/2017, de autoria do Executivo Municipal, que 

em súmula: “Autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel pertencente ao 

município de Alta Floresta, e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

1.897/2017, de autoria do Executivo Municipal, que em súmula: “Altera 

dispositivos da Lei Municipal nº 1.106/2001, e dá outras providências”, e 

Projeto de Lei nº 1.901/2017, de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.407/2005 e dá outras 

providências”. 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 
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destinado a cada um será de quatro minutos, excepcionalmente, em virtude da 

votação das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Alta 

Floresta/MT, relativas ao exercício de 2015, gestão do Sr. Prefeito Asiel Bezerra 

de Araujo, conforme ordem de inscrição. O primeiro a usar da Tribuna foi o 

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

de princípio registrou que, em conversa com o Executivo, o mesmo lhe disse 

sobre a Emenda Parlamentar do Deputado Carlos Gomes Bezerra, de dois 

milhões de reais para atender o setor da saúde, e mais dois milhões de reais para 

a infraestrutura do bairro Boa Esperança e Jardim Guaraná. Disse que o Prefeito 

estima que os dois milhões de reais já estejam liberados, e será contemplado o 

bairro Jardim Guaraná. Salientou que cobrou do Executivo, para que tome 

providências sobre as certidões negativas, para, assim, não haver perda de 

emendas que são destinadas ao município. Expôs sua opinião e solicitou do 

Vereador Tuti que cobre o Deputado Nilson Leitão, afirmando que apóia o 

Deputado e acredita no mesmo, mas que, o Deputado está deixando pendências, 

que o mesmo fez comprometimento com a população em encaminhar recursos, 

mas, até o momento, não enviou nenhum recurso ao município. Comentou que o 

Deputado Carlos Bezerra está mandando recursos ao município, e que o 

Deputado Nilson Leitão precisa encaminhar, pois está ficando para trás. 

Finalizando anunciou que encaminhou um ofício ao Gerente Geral do Banco do 

Brasil, solicitando climatização, bebedouro e um vigia armado, nos 

correspondentes bancários localizados na Cidade Alta, e o outro no Centro 

Comercial, com intuito de proporcionar aos usuários que ali frequentam um 

ambiente seguro e mais agradável, e solicitou aos colegas Vereadores o apoio 

para oficializar este ofício. Após fez uso da palavra o Vereador Oslen Dias dos 

Santos (Tuti), o qual cumprimentou aos presentes e de início destacou que 

estará em pauta as Contas do Prefeito Asiel exercício de 2015, e que, seu voto 

será favorável, salientando que as Contas vieram com Parecer favorável do 

Tribunal de Contas, e disse que, esteve analisando os detalhes apontados pelo 

Tribunal de Contas, e espera que o Executivo tome providências, pois, a folha de 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

Pág. 3 de 13 
 

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/ 

 

pagamento precisa se enquadrar, mas acredita que isso não impeça que seja 

votado a favor das Contas, e que, se o Executivo ajustar a folha, seria bom para 

não ser penalizado futuramente. Agradeceu o Secretário de Obras, Senhor Elói, 

pelos trabalhos realizados, comentando que esteve naquela Secretaria e que, a 

situação é muito delicada, pois, há muitos equipamentos quebrados, disse que 

falou com o Executivo e cobrou para que o mesmo dê condições para o 

Secretário de Obras trabalhar, pois, está chegando o período seco e agora é a 

hora melhor de arrumar as estradas, um bom momento para que possa recuperar 

as vicinais. Destacou ainda que, os  empresários e fazendeiros estão se unindo 

para comprar materiais para a construção de bueiros, e a Prefeitura estará 

dispondo a mão de obra para a construção dos mesmos. Finalizando convidou a 

todos para participarem da abertura do Circuito de Laço que começa no próximo 

domingo. Em seguida usou da palavra o Vereador Demilson Nunes Siqueira, o 

qual cumprimentou a todos e inicialmente parabenizou o Professor João Batista, 

Diretor de Esporte do SESC, que finalizou o campeonato masculino, que 

envolveu várias pessoas, destacando que, com o término do masculino já 

começou o campeonato feminino. Lembrou a todos do Campeonato Regional 

que está acontecendo em nossa cidade, promovido pela Liga Municipal, e que, 

muita gente está prestigiando este campeonato. Solicitou ao Vereador Elói, 

Líder do Prefeito, mais iluminação na Avenida do Aeroporto e Avenida Teles 

Pires. Finalizando expôs a todos que, várias pessoas estão lhe procurando para 

pedir ajuda para a Casa de Apoio de Cuiabá, pedindo colchões e alimentos, e 

solicitou aos Vereadores para que também os ajudem. Após fez uso da palavra o 

Vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), o qual cumprimentou a todos e 

de princípio destacou sua participação em uma reunião na Prefeitura com vários 

engenheiros, chefes de gabinetes, arquiteto e moradores do bairro Boa Nova, 

expondo que, a reunião aconteceu há mais de quinze dias e que, até hoje, a 

situação da Rua Santa Luzia, não foi resolvida, salientando que, foi feito uma 

boca de lobo, mas a rua é baixa, e a boca de lobo não suportou a água e a rua 

ficou alagada novamente, e os moradores ficaram em casa no domingo de 
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páscoa, porque, não havia condição de sair. Disse que, está indignado, que 

admira o Secretário de Obras, mas, afirmou que, tem Vereadores indo até a 

Secretaria e colocando o Secretário dentro de seus carros, tirando o tempo e 

levando o mesmo para a Pista do Cabeça e ao Pará, disse não ter nada contra 

esses lugares, porém, os bairros urbanos estão intrafegáveis, e que na Tribuna há 

muitos elogios, mas tem que haver cobranças. Destacou ainda que, em Sessões 

passadas, foram feitos vários elogios ao Secretário de Esporte, Zamir Mendes, 

porém, ressaltou que o Maestrão se encontra abandonado. Em seguida usou da 

Tribuna o Vereador Luiz Carlos de Queiróz, o qual cumprimentou a todos os 

presentes e inicialmente destacou que esteve participando, com outros 

Vereadores, na entrega dos equipamentos do Programa Justiça Solidária no Lar 

dos Idosos. Expôs que fez o compromisso, em nome Legislativo, de ir ao 

Executivo Municipal fazer a cobrança do repasse ao Lar dos Idosos e de outras 

entidades, e que, esteve reunido com o Prefeito e fez a cobrança ao mesmo como 

havia se comprometido, informando que, ficou acordado que final do dia a 

minuta do contrato estará pronta, não será retroativo, e, sim, dividido em três 

repasses, não prejudicando as entidades. Relatou que esteve visitando a obra do 

aeroporto, e o engenheiro da obra estava no local, e o mesmo informou que, até 

o final da tarde, começa o aterramento, e acredita que, até quinta-feira, estará 

liberado aquele trecho. Disse ao Vereador Cidão que, foi Secretário de Obras do 

município e conhece as dificuldades, e que faz parte do seu pronunciamento a 

solicitação de uma programação dos trabalhos a serem realizados pela Secretaria 

de Obras no ano de 2017 (dois mil e dezessete), sugerindo àquela Secretaria que 

faça essa programação e encaminhe a esta Casa de Lei, assim, ajudará os 

Vereadores na fiscalização. Após fez uso da palavra a Vereadora Elisa Gomes 

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

visitando a obra da Avenida do Aeroporto, salientando que, teve uma atenção 

pontual do engenheiro Fernandes, onde o mesmo explicou todos os 

procedimentos da demora da obra, e parabenizou o Secretário pelo trabalho que 

está sendo realizado ali, informando que, garantiram que em quinze dias estará 
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pronta aquela obra, disse que ficou satisfeita com a explicação do engenheiro. 

Falou que está feliz em saber que os projetos das entidades estão em processo 

final, na parte jurídica, e disse que só fica preocupada, dessas entidades não 

serem prejudicadas na hora da prestação de contas. Ressaltou que, continua 

esperando a resposta do requerimento que foi aprovado solicitando explicações 

sobre a folha pagamento da Prefeitura, dos nomeados e contratados, solicitando 

ao Líder do Prefeito, Vereador Elói, essa resposta, salientando que, deve haver 

uma fiscalização, porque a folha de pagamento da Prefeitura está quase 70% 

(setenta por cento), e precisa haver uma fiscalização. Disse que gostaria de saber 

se o município já tem Secretário de Saúde, e se sim, que ele venha participar de 

uma reunião com o Legislativo, porque, há inúmeros problemas na saúde, áreas 

descobertas, como na endemias e agentes comunitários de saúde, sendo uma 

falta grave. Solicitou ao Presidente que marque uma reunião com o novo 

Secretário de Saúde, para interar das propostas e mostrar à ele as necessidades 

do povo. Finalizando solicitou do Líder do Executivo, uma explicação por que a 

3ª Idade está até hoje sem ser atendida, e sem data para retornar as suas 

atividades. Na sequência usou da Tribuna o Vereador Valdecir José dos 

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

parabenizou o pronunciamento do Vereador Cidão, mas expôs que, na sua 

opinião, o Secretário Elói vem fazendo um brilhante trabalho no município, mas 

está de mãos atadas, com falta de ferramentas para trabalhar, disse que vê o 

esforço e a agilidade do Secretário, mas, infelizmente, precisa ser tomadas 

providências, pois, há muitos maquinários quebrados, e fica difícil executar os 

serviços sem ter máquinas para trabalhar. Observou que o Secretário quer 

atender a demanda, mas, se não tiver assistência, não consegue, e pediu ao 

Presidente Emerson e ao Líder do Prefeito, que ajudem a cobrar melhorias na 

Secretaria de Obras, e o Executivo dar prioridade àquela pasta. Destacou que, o 

Deputado Victório Gally esteve em nossa cidade, e informou que cobrou do 

Deputado para mandar recursos ao nosso município. Neste momento o Senhor 

Presidente Emerson, informou que, esteve conversando com o Secretário de 
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Obras e há muitos maquinários em manutenção, e não quebrados, e acredita ser 

natural a manutenção para máquinas que trabalham constantemente, mas, disse 

que, realmente, a quantidade de máquinas não é suficiente para atender toda 

demanda ao mesmo tempo, afirmando que algumas medidas já estão sendo 

tomadas. Após fez uso da Tribuna o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o 

qual cumprimentou à todos e de início parabenizou o artista plástico Paulinho 

pela sua exposição cultural, e a Professora Cassiane que esteve levando suas 

alunas e conseguiu um resultado importante, movimentando a cultura no 

município, dando assim, base, por exemplo, ao projeto que está sendo discutido 

referente a questão da cultura, salientando que, se está discutindo cultura é 

porque tem movimentação suficiente para isso. Lembrou que, semana passada, 

foi realizada audiência pública, juntamente com o SINTEP, em Alta Floresta, 

Paranaíta e Carlinda, expondo que houve uma participação pequena dos 

legisladores dos três municípios, afirmando que as discussões foram muito 

interessantes e produtivas, lembrando das perspectivas de ligação que devem 

fazer enquanto legisladores, no aspecto coletivo, disse que, às vezes, se tem a 

noção que estas audiências, que discutem as reformas em níveis federais, não 

são importantes, mas, quando consideramos que o processo político engloba 

todas as esferas, precisa mudar esse posicionamento, e o Vereador precisa fazer 

o processo de ligação, ainda mais quando tem demandas complicadas, como, da 

previdência. Salientou quanto as demandas das Secretarias de Obras e da Saúde, 

reforçando o que já vem dizendo, que tem que haver planejamento, trabalhar 

com cronograma, uma vez que, é cobrado pelo povo e não tem as informações 

para repassar, pois, não é o Vereador que executa o serviço, mas, acredita que, 

se tiver um cronograma que estabeleça quando os serviços serão realizados, 

poderá argumentar com as pessoas. Finalizando solicitou que, quando o 

Secretário de Saúde assumir, é importante convocá-lo para uma reunião, falando 

sobre os futuros planejamentos. Em seguida usou da palavra o Vereador José 

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

Cidão para irem juntos até a Secretaria de Obras, e conversar com o Boa Nova. 
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Ressaltou que o Secretário Elói tem boas intenções, mas, faltam equipamentos e, 

com a redução do FETHAB em quase 70% (setenta por cento), dificultou, ainda 

mais, os trabalhos da Secretaria de Obras. Solicitou também, que seja convidado 

o novo Secretário de Saúde para uma reunião com o Legislativo, para ser 

colocada a situação atual daquela secretaria. Finalizando agradeceu à Secretaria 

de Administração da Prefeitura, lembrando que, quando foi Presidente da 

Câmara, devolveu recursos à Prefeitura, e fez o pedido que, com esse recurso, 

fosse comprado um ônibus e, amanhã será a licitação para adquirirem esse 

ônibus, o Vereador disse estar satisfeito e agradeceu o Executivo por ter 

atendido seu pedido. Na sequência usou da Tribuna o Vereador Charles 

Miranda Medeiros, o qual cumprimentou aos presentes e de princípio 

parabenizou o servidor Amarildo Marconato, pelo trabalho que vem realizando 

na Secretaria de Obras, salientando que, o comprometimento do servidor público 

vai além das suas obrigações, para fazer o município andar, ressaltando que, o 

Secretário de Obras, Senhor Elói, está usando uma F-4000 emprestada para 

carregar tubos, pois, as vezes os maquinários estão em manutenção e o sistema 

não pode parar, mas, quando tem servidores comprometidos, a coisa anda. 

Expôs sobre o Secretário de Saúde, Senhor Adonis, um homem que tem um 

conhecimento grande na área da saúde e vai fazer um excelente trabalho, 

trazendo expectativas boas e esperança de melhorias ao município. Ressaltou 

que há três vertentes que faz o município andar, que são, saúde, obras e 

educação. Finalizou dizendo que a Secretaria de Obras vai andar na hora certa, e 

que o Senhor Elói é uma boa pessoa, e o engenheiro e equipe são de estrema 

competência. Após fez uso da palavra a Vereadora Aparecida Scatambuli 

Sicuto, a qual cumprimentou aos presentes e de início agradeceu o Presidente 

Emerson Machado, pela compreensão e por ter adiado a Sessão da última terça-

feira, por motivo da realização da expedição Pró-Estrada (estradeiro), onde 

esteve em nosso município o vice-governador e o Secretário da SINFRA, 

enfatizou que acredita que, independente do partido, o Vereador precisa fazer 

cobranças ao Governo quando estão aqui, e esse dia foi crucial para isso. Disse 
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ao Vereador Cidão que, em partes, concorda com seu discurso na Tribuna, que 

está havendo problemas em determinados pedidos feitos ao Secretário de Obras 

e, acredita que, deve ser feito um planejamento, e ser, no mínimo, unânime, 

todos falando a mesma língua. Sobre as parcerias com as entidades, disse que 

esteve na Prefeitura com mais seis Vereadores, conversando com o Prefeito, que 

lhes garantiu que, hoje seria o último dia para darem o parecer para todas as 

entidades, e vai ser pago de uma maneira que a prestação de contas não dê 

problemas futuros, disse ainda que, esteve com a primeira dama do município no 

Lar dos Idosos conversando e pedindo um pouco mais de paciência, e acredita 

que, esta semana estará tudo resolvido. Finalizando disse que conversou 

rapidamente com o novo Secretário de Saúde, e que ele veio de fora e está 

tomando pé da situação, porque não conhece os problemas locais do município, 

e acredita que, a partir da semana que vem, a reunião com o Secretário será 

importante. Na sequência usou da Tribuna o Vereador Marcos Roberto 

Menin, o qual cumprimentou aos presentes e iniciou agradecendo, também, o 

Presidente por ter mudado a Sessão Ordinária de terça-feira, para quarta-feira, 

para assim, os Vereadores que se dispuseram, pudessem participar e acompanhar 

a expedição Pró-Estrada (estradeiro), entre Alta Floresta e Juara. Disse que viu 

uma luz no fim do túnel, e que um futuro muito promissor está próximo. Expôs 

que participou de uma reunião na cidade de Juara com empresários, autoridades 

e agricultores, e viu, nessa reunião, a vontade daquelas pessoas, ali presentes, 

em desenvolver a agricultura naquela cidade, destacando que Juara tem muitas 

áreas para plantio, e eles querem passar com essa produção pela MT-325, 

passando por Alta Floresta, e que nosso município será o corredor do 

desenvolvimento, dizendo que Alta Floresta dará um salto em nível de Estado, 

alavancando um grande desenvolvimento, e afirmou que não está colocando sua 

confiança no Governo, mas, na classe empresarial, que está empenhada. 

Finalizando destacou e agradeceu o engenheiro Fernandes pela obra realizada na 

Avenida do Aeroporto. Em seguida usou da palavra o Senhor Presidente, 

Vereador Emerson Sais Machado, o qual pontuou que Alta Floresta tem 
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potencial enorme, a área produtiva é grande e é hora de expandir a região, que o 

município de Alta Floresta vai se destacar em nível de Estado e, também, de 

Brasil, mas, precisa ter estradas para assim haver o escoamento da produção. 

Afirmou que o município, em oito anos, vai crescer mais que qualquer outra 

cidade, enfatizando que acredita na cidade de Alta Floresta, pois, a mesma tem 

um grande potencial de crescimento, mas, necessita de apoio do Governo, e que 

a região tem muito a crescer, mas, precisa de estradas arrumadas e pontes 

trafegáveis. Após 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 Projeto de Decreto 

Legislativo nº 017/2017, de autoria da Comissão de Fiscalização e 

Acompanhamento da Execução Orçamentária, que em súmula: “Dispõe sobre as 

Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, 

relativas ao exercício de 2015, gestão do Sr. Prefeito Asiel Bezerra de Araujo”, 

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

justificando seu voto contrário às Contas do Prefeito, Doutor Asiel, exercício de 

2015, afirmando que leu e entendeu todo o processo das Contas, e viu todo o 

trabalho feito pela Comissão de Fiscalização, sendo o relator, Vereador Marcos 

Menin, e membros, Vereador Luiz Carlos e Vereador Tuti, afirmando que leu e 

releu o Parecer da Comissão favorável às Contas, e, observou dois pontos 

gravíssimos nas Contas de 2015, onde, desde 2013 está sendo cobrado com 

relação o índice da folha, e é uma irregularidade grave, e que todos sabem disso, 

relatando ainda que, esse ano, além de muitas irregularidades, são duas 

gravíssimas e que não tem como votar favorável, dizendo ser o índice da folha, 

em 2013 (dois mil e treze) índice elevado, 2014 (dois mil e quatorze) também, e 

2015 (dois mil e quinze) fechou em 56,79% (cinquenta e seis vírgula setenta e 

nove por cento), onde o índice aceitável é de 54% (cinquenta e quatro por 

cento), afirmando que, está cobrando do Executivo o tempo todo, e que as 

Contas de 2016 (dois mil e dezesseis), também virá com o índice elevado, sem 

chegar perto do aceitável, salientando que, este ano será pior, porque o índice já 
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está chegando perto do 70% (setenta por cento), e disse que, a forma que os 

Legisladores tem para dizer ao Prefeito que isso não pode acontecer, é com o 

voto de cada um, porque, cobrar e orientar não está resolvendo, e que isso está 

refletindo na educação, porque, este ano, não foram investidos nem 21% (vinte e 

um por cento) na pasta, afirmando ser inadmissível, porque, seria 27% (vinte e 

sete por cento) conforme Lei Municipal, e se for verificada todas as 

irregularidades desse processo veriam que é impossível votar a favor. Mequiel 

Zacarias Ferreira, o qual comentou ser as primeiras Contas que está votando 

como Vereador, então, estudou as Contas desde 2013 (dois mil e treze), para, 

assim, fazer uma análise e comparativo, para poder acompanhar o processo num 

todo, e, com esse estudo, conseguiu visualizar com os pareceres, que a indicação 

do Tribunal de Contas e do Ministério Público de Contas, continuam muito 

semelhantes, não tendo evolução nos pontos indicados para serem melhorados, 

e, este ano de 2017 (dois mil e sete), continua falhando, e precisa ser melhorado, 

para assim, pararmos de discutir as afetações que a folha de pagamento causa ao 

município. Acredita que o Executivo deva ter esse cuidado, de levar em 

consideração esses apontamentos, pois, não é à toa, e, nesse sentido, afirmou 

que seu voto é contrário a aprovação das Contas. Senhor Presidente, o qual 

afirmou que, até hoje, não votou nenhuma Conta de Prefeito 100% (cem por 

cento) certa, e que, se as Contas do Prefeito Asiel tivesse faltas gravíssimas, 

teriam vindo reprovadas pelo Tribunal, acredita que, todas as Contas de Prefeito 

dos Estados, sem exceção, vem com faltas e apontamentos, e que, nenhuma vem 

100% (cem por cento), ressaltando que as Contas do Prefeito Asiel vieram 

aprovadas pelo Tribunal, somente com alguns apontamentos. Valdecir José dos 

Santos (Mendonça), o qual ressalta que, se fosse pegar as Contas dos Prefeitos 

de todo Estado de Mato Grosso, nenhuma seria 100% (cem por cento), todas 

teriam irregularidades, e que as Contas do Prefeito Asiel vieram aprovadas pelo 

Tribunal, então, não vê problemática no voto a favor. Disse ainda que, 2015 

(dois mil e quinze) foi um ano com grandes obras, não questiona os 

apontamentos, mas, é favorável, porque, o Tribunal de Contas mandou Parecer 
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favorável. Marcos Roberto Menin, o qual disse que o seu Parecer é favorável, 

porque, é o mesmo do Tribunal de Contas, mas disse que, pediu ao Executivo 

que fizesse as adequações, na área da saúde, e que também, proceda com o 

aperfeiçoamento e planejamento das políticas públicas na área da educação e 

saúde, visando as mudanças positivas, e afirmou que, a Comissão, juntamente 

com o Presidente, Vereador Luiz Carlos, e também, com o Jurídico da Câmara, 

chegamos a esse consenso favorável. Luiz Carlos de Queiróz, o qual declarou 

que é a 17ª (décima sétima) votação de Contas que participa, e declarou, 

principalmente, ao Vereador Mequiel, que cometeu um erro durante todo esse 

período, e que gostaria de voltar atrás, foi quando votou a 1ª Conta em 1.993 

(mil, novecentos e noventa e três), quando foi Vereador pela primeira vez, disse 

que votou contrário às Contas, por entendimento que estaria votando as Contas 

politicamente, e pediu ao Vereador Mequiel que repense o seu voto, reafirmando 

que, no passado seu voto contrário deu um prejuízo grande ao município, 

afirmando que seu voto agora é favorável. Elisa Gomes Machado, a qual disse 

para deixar registrado que, tem duas faltas gravíssimas, limites constitucionais 

legais, que é o caso da educação, que não chegou aos 25% (vinte e cinco por 

cento) e é falta gravíssima, porque, chegou só no índice de 20,56% (vinte 

vírgula cinquenta e seis por cento), e que seriam 27% (vinte e sete por cento) em 

Alta Floresta, mas, os 25% (vinte e cinco por cento), já estariam regulares no 

Parecer do Tribunal, e a outra falta, também gravíssima, é o índice 

constitucional, o gasto com pessoal, que chegou nos 56% (cinquenta e seis por 

cento), quase 57% (cinquenta e sete por cento), disse que leu e achou importante 

o Parecer da relatoria, que copiou tudo aquilo que está negativo na saúde e na 

educação, tudo quanto o Tribunal de Contas colocou. Pediu que fosse registrado 

em Ata que, sentiu falta no Parecer da Comissão e, principalmente, do Relator, a 

ausência dos índices constitucionais, não estando registrados no Parecer da 

relatoria, disse que leu várias vezes e não encontrou o índice da aplicação do 

percentual da educação e nem da folha de pagamento com gasto com pessoal. 

Pediu, novamente, que constasse em Ata que no Parecer do Relator da Comissão 
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não consta os índices constitucionais. Mequiel Zacarias Ferreira, o qual disse 

que, só para complementar a fala do Vereador Mendonça, que deu a impressão 

que, a questão do voto é um parecer pessoal, mas não é, sendo um parecer 

técnico, e que os pareceres que vem do Tribunal são técnicos, e os votos, 

automaticamente, são técnicos, na análise do conteúdo, disse que a questão do 

parecer é complicada, principalmente, do Tribunal de Contas, porque, é uma 

situação complementar, tanto que, em 2013 (dois mil e treze), as Contas vieram 

com parecer desfavorável do Tribunal de Contas, porém, as Contas foram 

aprovadas depois. Ressaltou ainda que, o Prefeito precisa estar em contato com 

os Legisladores, porque, foi dado um período de dez dias para o mesmo se 

manifestar, mas não houve manifestação, e que às vezes surgem dúvidas e não 

consegue ser sanadas, porque, não consegue-se conversar com o Prefeito, sendo 

o acesso limitado ao Legislativo, e acredita que essa situação é ruim para os 

Vereadores, solicitou ao Vereador Elói, na qualidade de Líder do Executivo, que 

convoque o Prefeito, então. Disse que entende que, absolutamente, a maioria dos 

municípios deve receber pareceres como este que Alta Floresta recebeu, com 

estas indicações, acentuando que, se tivesse tido uma evolução nessa situação, 

talvez fosse diferente, mas, o fato é que, estão trabalhando com as mesmas 

questões e pontuações. José Elói Crestani, o qual, em nome do Prefeito Asiel, 

pediu o voto dos treze Vereadores, na aprovação das Contas de 2015 (dois mil e 

quinze), porque, o Tribunal de Contas, na verdade, não aprova conta, ele fez 

apontamento favorável, afirmando que, por esse motivo, se sente na obrigação 

de votar a favor das Contas. Senhor Presidente, o qual ressaltou que, as Contas 

vieram com apontamento favorável, e quem vai aprovar ou não as Contas, é a 

Câmara Municipal. Reafirmou que o Parecer do Tribunal veio favorável, e 

destacou que falta gravíssima é reprovada pelo Tribunal. Após discussões, a 

matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada com os votos contrários 

dos Vereadores: Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. Neste 

momento a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, solicitou que seja colocado 

sob deliberação do Plenário pedido de dispensa de Redação Final do Projeto de 
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Decreto Legislativo nº 017/2017, sendo que tal pedido foi acatado por todos. 

Neste momento o Senhor Presidente convidou a todos para participarem do 

Congresso das Mulheres da Igreja Assembleia de Deus, com o tema: “Mulheres 

Escolhidas Para Frutificar”, entre os dias 21 à 23 de abril do corrente. 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 vinte e cinco 

minutos.   


