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Ata da décima primeira Sessão Ordinária, da segunda Sessão Legislativa, da 

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos dois dias do mês 

de maio do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e vinte e oito 

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 Queiroz, 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 a 

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. Na seqüência foi 

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

seguintes correspondências recebidas: Oficio Cir. CONVITE/2018 – FADAF, 

da Coordenadora do Curso de Direito da FADAF, convidando o Presidente 

Vereador Emerson Machado para compor a Mesa de Honra da Cerimônia de 

abertura da IX Semana Jurídica da FADAF, no dia 02 de maio as 19h00min; e 

Comunicados do Ministério da Educação informando liberação de recursos 

financeiros destinados à execução de programas no Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação à Prefeitura Municipal de Alta Floresta. Após o 

Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: 

Indicação nº 053/2018, de autoria do vereador Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida); Indicação nº 054/2018, de autoria do vereador Luiz Carlos de Queiroz; 

Indicação nº 055/2018, de autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto 

(Cida); Projeto de Lei nº 1952/2018, de autoria do Executivo Municipal, que em 

sumula “insere os lotes rurais 303/1 E 303/2 como área urbana descontínua, e da 

outras providências”; e Projeto de Lei nº 011/2018, de autoria do vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira, que em sumula “dispõe sobre as condições para as 
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entidades serem declaradas de Utilidade Pública Municipal e dá outras 

providências”. 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. 

O primeiro a usar da Tribuna foi o vereador foi o vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira que cumprimentando a todos, iniciou falando das cobranças que estão 

sendo feitas a mais de um ano. Citou a reunião ocorrida hoje com a equipe 

técnica da Secretaria Municipal de Saúde, sobre a suspensão do atendimento do 

Hospital Regional que ocorrerá a partir da próxima semana e terá que ser 

realizado pelo município. Disse que juntamente com a vereadora Elisa enviou 

um ofício solicitando ao Estado que prorrogasse o prazo devido o município não 

ter condições de realizar o atendimento. Acredita que toda essa problemática é 

falta de atitude do Executivo em não buscar se adequar, solicitando que a 

Prefeita possa fazer algo para que a população não fique sem atendimento. 

Mencionou a judicialização da saúde, onde o município perde recursos por 

realizar atividades relativas ao Estado, e citou que já solicitou ao Executivo que 

buscasse uma solução, porém até o presente momento nada foi feito. Disse que 

visitou o Posto de Saúde da Cidade Alta, e verificou que existem duas áreas 

descobertas, o qual já foi oficiado o Secretário de Saúde, e até o presente 

momento não foi respondido, completando dois meses de espera. Sobre a dívida 

que Estado tem com o município de um milhão e oitocentos mil, o Executivo 

deveria cobrar o Estado a fim de resolver a problemática dos PSF’s. Falou que 

na semana passada esteve cobrando uma reunião coletiva com o Conselho (de 

saúde), Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde e Hospital Regional, a fim de 

buscar uma solução sobre o fechamento do pronto atendimento e atendimento 

no PSF e não deixar a população à mercê. Disse que caso venha a fechar o 

município deveria entrar com um liminar, e independente do resultado o 

município não pode arcar com a obrigação que também é do Estado. Finalizou 

solicitando aos vereadores que enviem ofícios aos Deputados de sua base para 

que o Governo convoque os agentes penitenciários do município. Parabenizou a 
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AMA pela caminhada em prol ao autismo e aos organizadores pela realização da 

caminhada da natureza. Agradeceu. Na Seqüência, a vereadora Elisa Gomes 

Machado cumprimentando a todos os presentes, iniciou dizendo que tinha uma 

pauta a ser discutida, porém após a reunião de hoje mudou a fim de mostrar os 

problemas que não estão resolvidos. Citou que o Hospital Regional vem e 

apresenta alguns dados e a equipe técnica da Secretaria de Saúde mostra outros 

dados, ficando em contradição e jogando o problema um para o outro. Disse que 

se existem problemas por falta de recursos o município deveria fazer a parte 

dele, e entrar com uma ação na Justiça para que o Estado possa fazer a sua parte 

repassando os recursos em atraso para que a população não fique desatendida.  

Falou que é necessária uma ação urgente para que o problema possa ser 

resolvido. Por fim falou sobre o transporte escolar onde houve a licitação e a 

empresa contratada colocou ônibus com ar condicionado para fazer o 

atendimento, porém os mesmo têm que ficar desligado devido ao alto custo. 

Afirmou que buscará informações junto à secretária de educação para buscar 

uma solução, pois os alunos têm que ficar ate duas horas dentro do ônibus, sem 

ao menos ter ventilação necessária. Em prosseguimento, o vereador Valdecir 

José dos Santos (Mendonça) iniciou cumprimentando a todos os presentes. 

Falou que após as duas reuniões que participou sobre a suspensão do 

atendimento do Hospital Regional, acreditará na reunião realizada hoje com o 

Secretario de Saúde e sua equipe técnica, que esclareceu sobre os problemas que 

o município está enfrentando para realizar o atendimento inicial, devido os 

repasses atrasados do Estado que esta em aproximadamente dois milhões de 

reais. Citou que o Estado quer transferir um problema dele para o município, 

deixando à população carente a mercê. Sugeriu que os vereadores deveriam ir a 

Cuiabá e cobrar o governo para que esse atendimento não seja suspenso, e 

acredita que chegando lá o governo não irá atendê-los para ouvir as 

reivindicações da população. Acrescentou que a população deveria se unir e 

realizar um manifesto em frente ao Hospital a fim de chamar a atenção. Fez 

mais algumas considerações, agradeceu. O próximo a utilizar a tribuna foi o 
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vereador Demilson Nunes Siqueira que cumprimentou todos os presentes, 

iniciou falando que o município deveria entrar na justiça a fim de prorrogar o 

prazo e convocou os vereadores que tem seus representantes na Assembléia para 

que solicitem apoio e possam cobrar junto ao Governo do Estado que faça esse 

adiamento e não prejudique o atendimento a população. Finalizou fazendo mais 

algumas considerações, agradeceu. Prosseguindo, o vereador Oslen Dias dos 

Santos (Tuti), cumprimentou a todos, disse que durante a viagem a Cuiabá, fez 

sua peregrinação, protocolando ofícios nas secretarias e retornou bem 

desanimado com as informações que teve. Sobre a saúde, acredita que o 

município deva se mexer e tomar as devidas providencias, não deixando a 

população sem atendimento, uma vez que, outros municípios já estão fazendo os 

atendimentos, acatando o Decreto do Governo do Estado. Por fim falou sobre 

algumas atividades da Secretaria de Infraestrutura e sobre os trabalhos que estão 

sendo desenvolvidos, agradeceu. Na seqüência, utilizou à tribuna a vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) que iniciou cumprimentando a todos, 

dizendo que esteve acompanhando a equipe técnica e o Secretário de Saúde 

junto ao Ministério Público, ao qual o município precisa tomar as providências 

para que tenha um auxilio da Justiça. Disse que realmente cabe o município tem 

que fazer o atendimento, porem terá que buscar uma solução para que receba 

aproximadamente os dois milhões de reais que o Estado deve ao município. 

Sobre a reivindicação do Mequiel falou que fez a verificação in loco dos 

problemas nas escolas e que já encaminhou a solicitação a Secretária de 

Educação. Parabenizou a organização pela realização da caminhada da natureza. 

Fez mais algumas considerações, agradeceu. Prosseguindo com uso da tribuna, o 

vereador José Aparecido dos Santos (Cidão) iniciou seu discurso 

cumprimentando a todos. Falou que a Fazenda Vaca Branca, não conseguiu 

retirar a sua produção devido às condições das estradas, e que tiveram que 

contratar mão de obra para a construção de um novo silo para que os prejuízos 

não sejam maiores. Citou a vergonha de estar discutindo ainda sobre a falta de 

transporte escolar, uma vez que já estamos quase no meio do ano e nada foi 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 5 de 10 
 

Avenida Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829/3716 

email: contato@altafloresta.mt.leg.br _ site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

 

resolvido. Falou sobre a questão de saúde, onde é necessário ter que ficar 

cobrando dos Deputados para intermediar junto ao Governo para que o 

atendimento possa ser mantido. Por fim, deu nota zero ao Governo do Estado 

por não realizar os devidos atendimentos que deveriam ser feitos, agradeceu. Na 

seqüência, o vereador José Elói Crestani iniciou cumprimentando a todos. 

Falou que as demandas no município são grandes, e a saúde é a mais afetada. 

Falou que na reunião com a equipe técnica da saúde, foi citado que o governo 

deve mais de dois milhões de reais ao município, e ainda existe uma Portaria 

que não estão conseguindo acessar, onde reduziu o repasse para a saúde do 

município. Solicitou ao Presidente que agende uma reunião juntamente com os 

Deputados Romoaldo, Nininho e demais representantes, Prefeita Interina e 

direção do Hospital Regional para que possam buscar uma solução para a 

suspensão do atendimento do Hospital Regional. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Em sequência, o vereador Luiz Carlos Queiroz 

cumprimentando a todos, iniciou seu discurso, dizendo ser a favor de fazer um 

manifesto e a favor do município buscar uma solução na justiça. Disse que é 

necessário que haja diálogo entre a direção do Hospital Regional, Executivo, 

Vereadores e Conselho de Saúde, a fim de buscar uma solução o mais rápido, e 

se possível hoje ou amanhã, aproveitando a presença do Deputado Romoaldo 

Junior. Solicitou a vereadora Cida que faça esse contato junto à Prefeita e 

também ao Deputado para que consigam ainda hoje essa reunião. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu. Prosseguindo, o vereador Charles Miranda 

Medeiros iniciou cumprimentando a todos os presentes, dizendo que esteve em 

Cuiabá e em conversa com o Deputado Max, o qual questionou se existia algum 

representante a nível federal, sendo negado e afirmou que gostaria de fortalecer 

o PSB no município a fim de ter mais representatividade. Sobre a saúde disse 

que esta tendo um surto de gripe, e que a vacina não cobre todos os tipos, a não 

ser a vacina que é aplicada no particular. Falou que, quando os pacientes 

procuram por atendimento, não conseguem devido à alta demanda, ficando 

aquele vai e vem, e quem sai prejudicado é a população. Citou que o município 
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deveria fazer o dever de casa e investir na atenção básica, e a Prefeita deveria 

dar autonomia ao Secretário de Saúde para que possa colocar em pratica suas 

idéias a fim de melhorar a saúde do município. Fez mais algumas considerações, 

agradeceu. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador Marcos Roberto 

Menin iniciou cumprimentando a todos os presentes. Parabenizou a Comitiva 

do Bem pela organização do leilão que ira beneficiar o Hospital do Câncer de 

Barretos, que bateu recorde de arrecadação. Disse que um empresário que fez 

doações, sugeriu que parte desse recurso deveria ficar no município para ajudar 

na estruturação dos PSF´s. Disse que estará acompanhando os trabalhos de 

limpeza no PSF’s e agradeceu o secretário Eloi pela recuperação de um bueiro 

na região da Pista do Cabeça. Falou que o deputado Dilmar Dal Bosco esteve no 

município e aproveitou para que o mesmo possa indicar ao governo que após a 

aquisição de pás carregadeira e caminhões caçamba possam ser destinados um 

de cada para ajudar o município na manutenção de sua malha viária. Por fim, fez 

mais algumas considerações, agradeceu. Na sequencia utilizou a tribuna o 

vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), que cumprimentou a todos, 

deixou registrado que esteve duas vezes visitando a obra da Creche do Jardim 

Panorama que se encontra paralisada e abandonada e disse acreditar que a 

Prefeita possa tomar as devidas providencias e entregar para a população. Outra 

cobrança é referente à Creche da Cidade Bela que também esta paralisada e 

cobrará informações da Prefeita e Secretaria de Educação, a fim de possa ser 

feita a conclusão desta importante obra. Sobre a saúde disse que foram 

apresentados dados tanto pelo Hospital quanto pela saúde do município, e que os 

Vereadores deveriam buscar uma solução, uma vez que o município também se 

encontra em dificuldades. Neste momento, transferida a condução da 

presidência ao vice-presidente, o vereador Emerson Sais Machado, iniciou 

cumprimentando a todos, dizendo não concordar com o fechamento do 

atendimento do Hospital Regional e que a população deveria fazer um manifesto 

em frente ao hospital no dia sete de maio, a fim de obter respostas tanto do 

Governo quanto dos Deputados. Disse que ira a Cuiabá na próxima semana e 
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fazer as devidas cobranças junto ao governo. Citou que ira cobrar uma solução o 

mais rápido possível da MT-208 e MT-320 que se encontra em péssimas 

condições de trafegabilidade, tirando fotos e gravando vídeos para mostrar como 

esta hoje. Disse que o município deveria fazer uma força tarefa para que os 

trabalhos de tapa-buraco continuem e se possível que aumente a equipe e pague 

hora extra para aproveitar o tempo bom a fim de melhorar a trafegabilidade. 

Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o Vereador 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), disse que não devem ser apenas nessa 

época, e sim em todo o período, de forma organizada, para que não chegue 

novamente no caos que se encontra hoje. Retornando, o vereador Emerson Sais 

Machado disse que realmente precisa ser realizado um trabalho organizado e se 

necessário que faça o pagamento de hora extra aos servidores para os trabalhos 

não parem. Falou que ninguém mais fala dos problemas da coleta de lixo, e que 

na próxima sessão irá apresentar os fatos de o porquê não estarem comentado 

sobre a coleta de lixo. Por fim, fez mais algumas considerações, agradeceu. 

Neste intermédio, o senhor presidente Vereador Emerson Sais Machado, 

comunicou e convidou os senhores vereadores que após a sessão acontecerá uma 

reunião no Consórcio Intermunicipal de Saúde Vale do Tapajós que contará com 

a presença do deputado Romoaldo e a Prefeita Néia para discutir sobre o 

fechamento do Hospital Regional. 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 

solicitada ao Secretário a leitura da Redação Final do Projeto de Lei nº 

004/2018, que em súmula “institui no município de Alta Floresta a “Semana 

Municipal pela não Violência contra a Mulher” e dá outras providências””, de 

autoria da vereadora Elisa Gomes Machado, o qual não havendo discussão, a 

matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Foi 

solicitada ao Secretário a leitura da Redação Final do Projeto de Lei nº 

005/2018, “denomina “Teatro Municipal Agostinho Bizinoto”, o recinto do 

auditório localizado no Centro Cultural Helena Augusta dos Santos da Riva, na 
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Praça da Cultura, e dá outras providências”, de autoria dos vereadores Elisa 

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

Luiz Carlos de Queiróz, o qual não havendo discussão, a matéria foi colocada 

em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Seguindo, o senhor secretário 

realizou a leitura da Redação Final do Projeto de Lei nº 009/2018, que “fixa a 

obrigatoriedade de prioridade de atendimento preferencial também às pessoas 

com autismo em todos os estabelecimentos do município de Alta Floresta”, de 

autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual não havendo discussão, a 

matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste 

momento, o senhor secretário realizou a leitura da  Redação Final do Projeto de 

Lei nº 010/2018, que “que em súmula “reconhece a “Caminhada de 

Conscientização do Autismo” realizada pela a Associação de Amigos dos 

Autistas de Alta Floresta (AMA-AF) como evento oficial de Alta Floresta e dá 

outras providências”, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual 

não havendo discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada 

por unanimidade. Foi solicitada do senhor secretário a leitura do Projeto de 

Resolução nº 003/2018, que em súmula “altera o disposto no Artigo 96 da 

Resolução nº 078/95 Que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Alta Floresta/MT”, de autoria dos Vereadores: Mequiel Zacarias 

Ferreira, Elisa Gomes Machado, Demilson Nunes Siqueira, Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida) e Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), o qual foi discutido pelo 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira, dizendo que o Projeto de Resolução vem 

para reduzir o período de recesso, conforme já acontece em outras Câmaras 

circunvizinhas. Por fim solicitou aos vereadores que acompanhem e aprovem o 

projeto. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor secretário realizou 

a leitura do Requerimento nº 028/2018, que em súmula “REQUER que seja 

oficiado a Prefeita Municipal Interina, Senhora Marinéia da Silva Munhoz, para 

que através do órgão competente determine o envio de um relatório completo da 

frota de máquinas, caminhões e equipamentos da Secretaria Municipal de 
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Infraestrutura e Obras, fazendo especificar a situação de cada bem, para 

apreciação”, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado, o qual foi discutido 

pelos vereadores: Elisa Gomes Machado apresentou suas considerações sobre a 

matéria de sua autoria, dizendo que a importância do requerimento é para saber 

realmente quais são os veículos disponíveis e também quais são as sucatas, para 

que sejam consertados e leiloados, e, novos veículos possam ser adquiridos. 

Demilson Nunes Siqueira falou da importância do requerimento da vereadora, 

para saber realmente os equipamentos que possa ser recuperados e aqueles que 

podem ser leiloados. Após as discussões, a matéria foi colocada em votação, a 

qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor secretário realizou a 

leitura do Requerimento nº 029/2018, que em súmula “REQUER que seja 

oficiado a Prefeita Municipal Interina, Senhora Marinéia da Silva Munhoz, para 

que através do órgão competente determine o envio de relatório completo da 

frota de veículos da Secretária Municipal de Educação, fazendo especificar a 

situação de cada bem, para apreciação”, de autoria da vereadora Elisa Gomes 

Machado, o qual foi discutido pela vereadora Elisa Gomes Machado 

apresentando suas considerações sobre a matéria de sua autoria, quer obter 

informações de quantos ônibus escolares estão em funcionamento e quais 

apresentam problemas e se é necessário a sua recuperação. Após a discussão, a 

matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. O senhor 

secretário realizou a leitura da Moção nº 011/2018, que em súmula 

“CONGRATULAÇÕES com o Sr. MANOEL RODRIGUES DE SOUZA 

“NELO”, pelos relevantes serviços prestados em Alta Floresta e região”, de 

autoria do vereador Charles Miranda Medeiros, o qual foi discutido pelos 

vereadores: Charles Miranda Medeiros apresentou suas considerações sobre a 

matéria de sua autoria, falando sobre a importância do trabalho realizado pelo 

“Nelo” no município de alta floresta, que buscou sempre desenvolver seus 

trabalhos voltados pelo social. Após a discussão, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Foi solicitado do senhor 

secretário a leitura da Moção nº 012/2018, de “PESAR com a Família da Sra. 
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SUELI MARIA DA SILVA LUCA, falecida no último dia 20 de abril do 

corrente”, de autoria do vereador Luiz Carlos de Queiroz, o qual não havendo 

discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Neste momento, a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, na 

qualidade de presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 

solicitou do plenário dispensa de Redação Final do Projeto de Resolução nº 

003/2018 o qual foi concordado por todos. Neste momento, o Senhor Presidente 

comunicou os Senhores Vereadores que a Ata desta Sessão será redigida e 

deliberada conforme disposição regimental. Nada mais havendo a tratar, 

agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, o Senhor Presidente 

declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e sete minutos. 


