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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos oito dias do mês de maio 

do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e vinte e sete minutos, sob a 

Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, bem 

como, a presença dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto, Charles 

Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado, José 

Aparecido dos Santos (Cidão), José Elói Crestani, Luiz Carlos de 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 sequência foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor 

Secretário fez a leitura das seguintes correspondências recebidas: Oficio Circular 

nº 40/2018 do Sindicato Rural de Alta Floresta, convidando o Presidente Vereador 

Emerson Machado para participar da 2º TECNOALTA, que acontecerá entre os 

dias 17 à 19 de maio, na rodovia MT-208 - Condomínio Betel; Oficio do senhor 

Valmir da Silva Barbosa, presidente 15º Leilão Pró-Vida, ao Presidente Vereador 

Emerson Machado, encaminhando as planilhas da captação de recursos financeiros 

doados espontaneamente pelos colaboradores da prefeitura municipal de Alta 

Floresta/Mato Grosso; Oficio Circular nº 01368/2018/AE/MCTIC do Assessor 

Especial do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Sr. José 

Augusto Curvo, ao Presidente Vereador Emerson Machado, informando a 

contemplação do município no Programa Internet para Todos; Convite do Diretor 

do CREAS senhor Clodoaldo Adamczuk ao Presidente Vereador Emerson 

Machado para participar da passeata contra o Abuso e a Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescente, que acontecerá no dia 18 de maio, às 07 e 30 min, tendo a 

concentração na praça do avião; Comunicado do Ministério da Educação 

informando liberação de recursos financeiros destinados à execução de programas 
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no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação à Prefeitura Municipal de 

Alta Floresta; e Oficio de Flávia Cristina Bulhões Buchmann, ao Presidente 

Vereador Emerson Machado, solicitando uma reunião com todos os vereadores 

para esclarecimentos e apresentação de seus trabalhos junto a Secretaria de Cultura; 

Após o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: 

Indicação nº 056/2018, de autoria do vereador José Elói Crestani; Indicações  nºs 

057 e 058/2018, de autoria do vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça); 

Indicação nº 059/2018, de autoria do vereador Emerson Sais Machado; Indicação 

nº 060/2018, de autoria do vereador Demilson Nunes Siqueira; Indicações nº 061, 

062, 063, 064, 065 e 066/2018 de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; e 

Indicação 067/2018 de autoria do vereador Marcos Roberto Menin. 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 Mequiel Zacarias Ferreira que cumprimentando a todos, falou das 

indicações que o mesmo fez, sendo a maioria relacionada à recuperação e limpeza. 

Disse que esteve visitando os bairros Vila Nova, Boa Esperança e Guaraná, 

destacando que os bairros em questão se encontram com uma grande problemática 

de falta de limpeza por parte da Prefeitura, afirmando que os moradores estão 

muito chateados por esse motivo. Falou que a gestão pública deve fazer um 

cronograma de limpeza nos bairros, para assim proporcionar um mínimo de 

qualidade e limpeza nos bairros. Destacou o aniversário da cidade no próximo dia 

19, e a correria para deixar a cidade mais bonita, frisando que a preocupação da 

limpeza da cidade deve ser frequente. Falou também sobre a indicação para o 

patrolamento da Vicinal Primeira Norte, onde a mesma dá acesso a vários bairros e 

se encontra quase intransitável, onde há a necessidade de se fazer os bueiros, 

proporcionando assim uma resolução definitiva. Parabenizou a população na 

organização da limpeza e recuperação da Praça Cívica. Falou da tramitação do 

Plano Diretor, lembrando os vereadores do processo de acompanhamento, onde 

atualmente o plano se encontra no CONCIDADE, nas Câmaras de Discussão 
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Temáticas. Sobre Plano Municipal de Saneamento Básico, se encontra com seis 

meses de atraso, por falta de repasse da FUNASA, afirmando que está cobrando e 

pede para os demais vereadores também cobrarem. Falou sobre o fechamento do 

Hospital, que apesar do acordo com o governador Pedro Taques, o mesmo fechou 

as portas, por motivo de não ter recebido documentação do acordo, frisando a 

necessidade de se fazer alguma coisa. Finalizando, falou do requerimento 

solicitando que o município entre com ação judicial em desfavor do Estado. Citou 

que fez uma indicação a AMM, para a mesma se posicionar sobre os atrasos do 

Governo do Estado, onde o acumulado passa de dois milhões, setecentos e treze 

mil, e pede para que os colegas vereadores também subscreva a indicação. Na 

Sequência, a vereadora Elisa Gomes Machado cumprimentando a todos os 

presentes, iniciou falando sobre a saúde do município, informando a todos que 

haverá uma reunião com o Conselho Municipal de Saúde, onde estarão discutindo a 

importância do atendimento digno a população. Falou que esteve acompanhando 

no Hospital Regional, a problemática do pronto atendimento, onde o Governador 

do Estado não documentou o que foi acordado na reunião com o deputado 

Romoaldo.  Explanou também sobre a problemática que as pessoas da rural estão 

enfrentando, com pontes quebradas e estradas ruins, salientando que o problema 

está na falta de maquinários na Secretaria de Obras para fazerem os trabalhos. 

Disse que estão tampando os buracos, porém os bairros continuam intrafegáveis. 

Afirmou que falam que não há recursos disponíveis, mas argumenta que há 

orçamentos. Finalizou afirmando que precisa haver mais políticas públicas no 

município. Em prosseguimento, o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) 

iniciou cumprimentando a todos os presentes. Falou das dificuldades do município, 

da falta de maquinários e mão de obras na Secretaria de Infraestrutura. Disse que a 

intenção da Prefeita é que no aniversario da cidade a mesma esteja limpa. 

Argumentou que o Governador não está preocupado com o município, citando os 

repasses atrasados do Governo. Falou do empenho do Secretário de Saúde, Thiago 

Incerti e sua preocupação com a população, afirmando que o mesmo está fazendo 

um trabalho com excelência. Finalizando falou dos trabalhos realizados pela ex-
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servidora de Cultura Flávia Bulhões. Fez mais algumas considerações, agradeceu. 

O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador Demilson Nunes Siqueira que 

cumprimentou todos os presentes, iniciou falando de sua indicação da faixa elevada 

entre a rua D6 e D7. Disse a Líder da Prefeita vereadora Cida que foi procurado 

pelos moradores da Avenida Robson Silva, pedindo que a Prefeitura faça uma 

limpeza na referida Avenida, e também a escola Rui Barbosa pediu um caminhão 

de terra para colocar na entrada da escola. Finalizou afirmando que apesar das 

dificuldades há muitos empreendedores acreditando no potencial do município, 

agradeceu. Prosseguindo, o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), 

cumprimentando a todos, iniciou falando que os Vereadores devem ajudar o 

Executivo a organizar o município. Falou de sua preocupação com o orçamento do 

município, onde segundo informações 40% do orçamento vai para a educação e 

apenas 4% para a Secretaria de Obras, afirmando ser desproporcional, sendo 

necessário se fazer uma reestruturação, pois o município tem muitas estradas a 

serem arrumadas. Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra a 

Vereadora Elisa Gomes Machado disse que o orçamento do município é de quase 

cento e vinte milhões, afirmando que o Executivo não tem planejamento. Falou que 

todos os anos é feito uma previsão de orçamento, e sempre se arrecada mais.  

Retornando, o Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), disse que o valor para a 

Secretaria de Obras é pouco, pois a metade fica para folha de pagamento. Falou que 

o orçamento é apenas previsão, se não arrecadar se perde. Finalizando falou que o 

Secretário de Infraestrutura, senhor Elói pediu para passar um relatório sobre a 

quantidade de pontes com problemas no município, informando que atualmente 10 

pontes estão danificadas. Na sequencia, utilizou à tribuna a vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida) que iniciou cumprimentando a todos, parabenizando o 

presidente Emerson Machado, por estar defendendo a saúde do município. Falou 

que a problemática do atendimento do Hospital até o momento não foi resolvido. 

Informou que segundo o Secretário de Saúde Thiago Incerti, hoje chega o 

documento do Governador para assim prorrogar o atendimento do Hospital por 

mais três meses. Explanou sobre os buracos e as pontes caídas no município, 
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afirmando que as providências estão sendo tomadas e que há um cronograma de 

atividades. Falou sobre a aprovação da Lei para fazer um financiamento para 

adquirir mais maquinários para a Secretaria de Obras. Finalizando, disse que é 

necessário realizar uma cobrança intensiva ao responsável pelo Plano Saneamento 

Básico. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Prosseguindo com uso da 

tribuna, o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão) iniciou seu discurso 

cumprimentando a todos. solicitou do plenário um minuto de silêncio, pelo 

falecimento do senhor Ailton, Caseiro da APAE. Após falou sobre o projeto e os 

trabalhos feitos com os dependentes químicos administrados pelo senhor Sabino. 

Falou sobre a ex-funcionária Flávia Bulhões e seus trabalhos na Secretaria de 

Cultura. Finalizando pediu a Líder da Prefeita, vereadora Cida para fazer reparos 

nas ruas do bairro Boa Nova. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Na 

sequência, o vereador José Elói Crestani iniciou cumprimentando a todos. Falou 

das dificuldades do município, dos buracos das estradas e da vontade da Prefeita 

em arrumar a cidade e zelar por ela. Disse que esteve juntamente com o vereador 

Mendonça conversando com a Prefeita Marinéia sobre os caminhões pipas. Disse 

que também esteve conversando com a Secretária de Educação, explanando que 

segundo informações tem cinco meses que não há repasse dos ônibus escolares 

pelo Governo do Estado. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Em 

sequência, o vereador Luiz Carlos Queiroz cumprimentando a todos, iniciou seu 

discurso, explanando que a Câmara juntamente com o deputado Romoaldo, a 

prefeita Marinéia e o governador Pedro Taques, não pode ser chacota, da direção 

do Hospital. Disse que tiveram uma reunião com o deputado Romoaldo, onde o 

Deputado ligou para Governador no viva voz, onde fizeram o compromisso de 90 

dias para o não fechamento do pronto atendimento do Hospital Regional, e mesmo 

assim o Hospital foi fechado por não ter sido oficializado. Falou a líder vereadora 

Cida que a Prefeita deve cobrar mais responsabilidade do Governo do Estado e do 

Governo Federal.  Parabenizou o Secretário de Saúde Thiago, a Secretária de 

Educação Iunar  e a prefeita Marinéia por estarem pagando o salário dos 

funcionários públicos em dia. Finalizou cobrando novamente o cronograma das 
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atividades da Secretaria de Obras. Fez mais algumas considerações, agradeceu. 

Prosseguindo, o vereador Charles Miranda Medeiros iniciou cumprimentando a 

todos os presentes, falando sobre as reclamações da população quanto aos buracos 

da cidade, reforçando o pedido juntamente com outros vereadores a Líder para 

arrumarem os buracos das ruas dos bairros, citando alguns bairros em dificuldades. 

Disse sobre a demissão da ex-funcionária da Cultura Flávia Bulhões, afirmando 

que a mesma foi tesourada, sem justificativa. Finalizando, citou a falta de repasse 

do governo do estado para os programas da saúde. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador Marcos 

Roberto Menin iniciou cumprimentando a todos os presentes. Falou que esteve em 

contato com os engenheiros Thiago, Alexandre e Rafael que estavam no 

INTERMAT em Cuiabá agilizando a última face da regularização fundiária. 

Agradeceu ao Boquinha da REFLORA, que cedeu uma pá carregadeira, três 

funcionário e a madeira para reformar as duas pontes entre as comunidades Bonfim 

e Salete. Agradeceu também o senhor "Zé João", que começou a limpeza nos 

Postos de Saúde. Citou também a iluminação feita no campo da Associação do 

bairro Bom Pastor. Falou sobre a ex-funcionária da Secretaria de Cultura Flávia 

Bulhões, citando os trabalhos realizado pela mesma, afirmando não apoiar a 

demissão da mesma, acreditando que virá uma nova proposta. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Neste momento, transferida a condução da presidência 

ao vice-presidente, o vereador Emerson Sais Machado, iniciou cumprimentando a 

todos. Parabenizou o senhor Sabino e o vereador Mendonça pelos trabalhos 

prestados aos dependentes químicos. Parabenizou também o vereador Mequiel, 

pela indicação feita a AMM, ressaltando a importância da mesma. Falou de seu 

empenho em resolver a problemática da saúde no município. Ressaltou as 

cobranças da população aos Vereadores para que arrumem os buracos da cidade. 

Agradeceu o Secretário de Infraestrutura Elói, que apesar do pouco recurso, está 

desenvolvendo um bom trabalho. Disse sobre os trabalhos realizados pela ex-

funcionária Flávia Bulhões na Secretaria de Cultura, afirmando não apoiar sua 

demissão, e afirma que sua demissão foi por motivo de pressão de algumas 
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pessoas. Finalizando, falou sobre seu projeto de contração de caminhões pipas, para 

que seja delimitado o ano de uso da contratação dos caminhões, para assim não 

contratar caminhões velhos. Fez mais algumas considerações. Agradeceu. 

Retornando à Presidência, neste intermédio o Senhor Presidente comunicou que se 

encontra a disposição o balancete com a prestação de contas da reforma da câmara, 

para apreciação. Falou também sobre o convite da USADAFER, que iniciará no dia 

11 de maio às 19:00 horas na igreja Assembléia de Deus. Em seguida 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 do Projeto de Lei nº 008/2018, que em súmula “Declara de 

Utilidade Pública a Associação de Amigos dos Autistas de Alta Floresta (AMA-

AF)”, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual foi discutido pelo 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira, dizendo que o Projeto não havia entrado 

antes na ordem do dia porque estava faltando um documento da receita federal, 

sendo necessária para o reconhecimento da utilidade pública, e que agora 

cumprindo as exigências mínimas está pronto para ser votado, reconhecendo assim 

o trabalho da AMA. 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 031/2018, que em súmula “REQUEREM que seja oficiado o 

Executivo Municipal, na pessoa da Prefeita Municipal, Senhora Marinéia Munhoz, 

que determine aos departamentos responsáveis a realização de medida judicial 

contra o Governo do Estado de Mato Grosso para o recebimento dos recursos 

referentes aos repasses da atenção básica (Saúde da Família, Saúde Bucal, 

Consórcio Intermunicipal, Farmácia básica) que acumulam mais de um milhão e 

oitocentos mil reais em atrasos, com débitos alternados que constam desde junho 

de 2016, conforme informações da Secretaria de Saúde”, de autoria dos vereadores 

Mequiel Zacarias Ferreira, Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), Charles Miranda 

Medeiros, Emerson Sais Machado, Aparecida Scatambuli Sicuto, Valdecir José dos 

Santos (Mendonça), Elisa Gomes Machado e Demilson Nunes Siqueira. O qual foi 
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discutido pelo vereador Mequiel Zacarias Ferreira, agradeceu aos vereadores que 

assinaram o requerimento, falou que pela fala da vereadora Cida a Prefeitura já 

tinha tomado a decisão, e o requerimento vem reforçar a decisão, de cobrar os 

atrasos dos recursos do Governo do Estado, que são desde junho de 2016. Por fim 

solicitou aos vereadores que aprovem o projeto. Após a discussão, a matéria foi 

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

realizou a leitura da Moção nº 013/2018, de “CONGRATUAÇÕES com o Sr. 

ELEMAR SABINO, pelos relevantes serviços prestados por meio da 

evangelização auxiliando no tratamento de dependentes químicos em Alta 

Floresta”, de autoria do vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), a qual foi 

discutida pelos vereadores: Valdecir José dos Santos (Mendonça) Charles 

Miranda Medeiros, José Aparecido dos Santos (Cidão) Marcos Roberto 

Menin, José Elói Crestani, Elisa Gomes Machado, Emerson Sais Machado e 

Mequiel Zacarias Ferreira, que da mesma forma, parabenizaram o senhor 

Sabino, pelos trabalhos realizados com os dependentes químicos, pontuando a 

importância do trabalho mental e espiritual para o bom andamento do tratamento 

com os dependentes. Frisaram a importância social, e pediram aos jovens para 

ajudarem seus colegas ainda dependentes. Após discussões, a matéria foi colocada 

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

secretário a leitura da Moção nº 014/2018, de “CONGRATUAÇÕES com o Sr. 

JOSÉ FLÁVIO CELESTINO JUNIOR, estendido ao grupo JUNQUEIRA 

FRANCO, pela realização do leilão em prol ao Hospital do Câncer de Barretos”, de 

autoria do vereador Marcos Roberto Menin, a qual foi discutida pelos vereadores: 

Marcos Roberto Menin, Charles Miranda Medeiros, José Aparecido dos 

Santos (Cidão), Valdecir José dos Santos (Mendonça) e Elisa Gomes 

Machado, que da mesma forma, parabenizaram o grupo pelo empenho em ajudar o 

próximo e pelo belíssimo evento, feito na fazenda Apiacás, aonde reverteram 

doações ao Hospital do Câncer de Barretos. Destacaram a importância da sociedade 

se organizar para ajudar as pessoas doentes de câncer. Após discussões, a matéria 

foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste intermédio, 
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fica registrada a dispensa de Redação Final ao Projeto de Lei nº 008/2018, do 

Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, que “Declara de Utilidade Pública a 

Associação de Amigos dos Autistas de Alta Floresta (AMAF-AF)”, conforme 

definição da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em reunião 

ordinária do último dia 03/05, que conforme registro, observou o constante da 

cláusula promulgatória do projeto, de que trata do nome do gestor de licença, 

prefeito Asiel Bezerra, e consentiu a correção e substituição da respectiva lauda, de 

modo, a evitar que o processo retornasse à comissão ao procedimento de redação 

final, o que, portanto, foi feito, com isto, considera-se acatado pelo Plenário 

mediante a aprovação desta ata. Neste intermédio o Presidente, Vereador Emerson 

Sais Machado parabenizou a vereadora "Cida" pelo empenho e dedicação na 

execução dos trabalhos de liderança do Executivo. 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 hora e trinta e sete minutos. 


