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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos vinte e dois dias do mês de 

maio do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e dezesseis 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. Constatada a ausência do vereador 

José Aparecido dos Santos (Cidão). 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, observada a ausência do Vereador José Aparecido dos 

Santos (Cidão). Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

correspondências recebidas: cumprindo a Lei Municipal nº 2432/2018, o Poder 

Executivo encaminhou os Decretos (Ofício nº 144/2018-GP) e a relação de 

Processos Licitatórios Homologados (Oficio nº 009/2018-DL) no mês de abril, 

ficando a disposição dos vereadores nesta Casa de Leis. Após o Senhor Secretário 

fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicações nºs. 082 e 

083/2018, de autoria do vereador Charles Miranda Medeiros; Indicações nºs. 084, 

085, 086, 087, 088, 089, 090 e 091/2018, de autoria da vereadora Elisa Gomes 

Machado; e Indicações nºs. 092, 093 e 094/2018, de autoria do vereador Mequiel 

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

Zacarias Ferreira que iniciou cumprimentando a todos, aproveitou para relatar um 
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pouco das atividades realizadas na semana passada. Citou a limpeza e manutenção 

da Praça Cívica organizada e realizada pelos munícipes, em vez do executivo 

realizar; a visita feita na TECNOALTA, parabenizando os idealizadores pela 

organização; parabenizou os organizadores pela realização da caminhada da 

Campanha Faça Bonito. Disse que esteve realizando uma visita no município de 

Carlinda, onde participou da inauguração da reforma da Câmara Municipal, o qual 

também esteve presente o vereador Charles que foi homenageado. Relatou que 

durante a sessão foram feitas varias comparações entre os gestores dos dois 

municípios, sendo mais negativo para o gestores de Alta Floresta. Mencionou a nova 

gestão do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que será presidido pela 

senhora Ilmarli, o qual desejou boa sorte nos trabalhos. Parabenizou pela 

organização do desfile em comemoração ao aniversario da cidade, mesmo com o 

atraso, foi bem representado. Cobrou da vereadora Cida, as respostas das indicações, 

requerimentos e a falta de envio dos balancetes da Prefeitura. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Neste intermédio o senhor Presidente anunciou a presença 

do Vereador José Aparecido dos Santos (Cidão). Em sequência, a vereadora Elisa 

Gomes Machado iniciou cumprimentando a todos, e aproveitou para parabenizar os 

organizadores da TECNOALTA e também aos organizadores do desfile cívico, que, 

mesmo com os atrasos, houve uma participação muito boa da população. Novamente 

cobrou a manutenção da ponte da terceirinha solicitando que o Secretário de 

Infraestrutura a faça, devido ao longo período que se encontra com problemas. Falou 

sobre a construção da Delegacia da Mulher, a qual irá juntamente com o Delegado 

Regional, buscar um local para sua implantação e também buscar meios para que 

seja realizada sua construção, acreditando que mesmo autorizando dificilmente o 

governo irá construí-la. Mencionou sobre o recebimento do relatório de licitações 

homologadas, sendo muito importante para acompanhamento, porem solicita aos 

vereadores que acompanhem mais de perto as licitações que estão para acontecer, 

sendo que itens a serem adquiridos estão com os valores de referencias muito acima 

do valor real que é comercializado atualmente. Fez mais algumas considerações, 

agradeceu. Em prosseguimento, o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) 
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iniciou cumprimentando a todos os presentes no Plenário. Falou que o clima esta 

mudando e o período da seca esta chegando, trazendo a poeira e até o momento o 

Executivo não tomou as providências, sobre os caminhões pipa, para que a 

população possa ser atendida. Citou alguns políticos que receberam votos no 

município, apresentando várias propostas e que até o momento não encaminharam 

nada para atender as promessas feitas na campanha. Disse que se nada for feito 

acompanhará a população nas manifestações sobre a contratação ou aquisição de 

caminhão pipa. Fez mais algumas considerações, agradeceu. O próximo a utilizar a 

tribuna foi o vereador Demilson Nunes Siqueira cumprimentou a todos, e 

aproveitou para parabenizar a Prefeitura Municipal pela organização do Desfile 

Cívico, o Sindicato Rural pela organização da TECNOALTA e o Messias, 

Coordenador de Trânsito, por ter atendido a uma reivindicação. Agradeceu. Na 

seqüência, utilizou à tribuna a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) 

iniciou seu discurso cumprimentando a todos. Parabenizou à organização da 

TECNOALTA, a organização da caminhada da Campanha Faça Bonito e aos 

organizadores do Desfile Cívico. Falou sobre os trabalhos da Secretaria de 

Infraestrutura, sendo, manutenção de ponte no Céu Azul, bueiro na 1ª Norte, tapa 

buraco no Setor D, patrolamento e cascalhamento no bairro Boa Nova, dentre outros 

serviços. Disse que esteve na Prefeitura para verificar no setor de licitação sobre os 

valores de referencia utilizados e as licitações que estão para ser realizadas. Citou 

que valor do cimento é devido haver dois tipos de cimentos, o comum e um de 

secagem rápida, ficando apenas de acompanhar no fechamento da licitação qual 

valor utilizado. Sobre a Delegacia da Mulher esteve conversando com a Delegada e a 

Prefeita, o qual estão buscando meios de resolver a sua implantação. Disse ao 

vereador Mequiel que já cobrou as respostas dos ofícios e requerimentos e que 

novamente ira cobrar que sejam respondidos. No caso dos caminhões pipas já está 

sendo realizados os reparos nos caminhões que o município já possui para que 

possam realizar o trabalho. Fez mais algumas considerações agradeceu. 

Prosseguindo, o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão) iniciou 

cumprimentando a todos os presentes. Falou que esteve visitando a comunidade Céu 
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Azul para verificar uma ponte quebrada, solicitada por um morador, e aproveitou 

para levar o Secretário de Infraestrutura in loco para mostrar à problemática. Disse 

estar feliz e ao mesmo tempo triste pelo trabalho de cascalhamento e patrolamento 

que esta sendo realizado no bairro Boa Nova. Mencionou que haverá ainda uma 

licitação para que os motores dos caminhões possam ser consertados. Falou que 

esteve na Pista do Cabeça e por esse motivo não participou do desfile e nem da 

TECNOALTA. Na visita foi questionado sobre a sua participação, dos vereadores 

Mendonça e Eloi que mandou retirar o maquinário da Pista do Cabeça. Usando da 

prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o Vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça), disse que citaram os vereadores Eloi, Cidão e sua própria 

pessoa os quais mandaram retirar as máquinas da Pista do Cabeça para atender uma 

reivindicação dos mesmos, sendo que não quiseram citar qual vereador disseram. 

Retornando, José Aparecido dos Santos (Cidão) falou que esta inconformado com 

todo esse falatório, sendo uma calunia contra sua pessoa. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Na seqüência, o vereador José Elói Crestani iniciou 

cumprimentando a todos, parabenizando a Prefeita e sua equipe pela realização do 

Desfile Cívico, e ficando triste por no desfile apresentar as poucas máquinas 

existentes e que estão bem sucateadas. Disse que solicitou ao Secretário Elói que 

faça o cascalhamento e patrolamento e pelo atendimento na pintura de uma faixa de  

pedestre em frente a escola Vicente Francisco. Disse estar surpreso com a menção de 

seu nome e dos vereadores Cidão e Mendonça no qual foram responsabilizados pela 

retirada dos maquinários da Pista do Cabeça. Citou que esteve apenas uma vez na 

região e ainda foi muito criticado. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Em 

sequência, o vereador Luiz Carlos Queiróz iniciou o discurso cumprimentando a 

todos, parabenizando a Prefeita e sua equipe pela organização do Desfile Cívico. 

Novamente cobrou um cronograma da Secretaria de Infraestrutura, para que os 

vereadores não sejam citados como estão sendo, sobre influenciar nos serviços 

realizados. Porém disse estar feliz por ficar sabendo que internamente existe um 

cronograma, que esta sendo seguido em atendimento a todos os bairros. Falou sobre 

a importância de haver mais representantes na política a nível estadual e federal. 
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Parabenizou aos trabalhos que estão sendo realizados para revitalizar o município, 

mas disse que deve haver uma fiscalização junto às empresas e lotes que não 

possuem calçamento, principalmente na região central para que possam realizar o 

calçamento, embelezando ainda mais o município. Por fim solicitou aos vereadores, 

que auxiliem os moradores das áreas verdes na região central que tiveram suas 

escrituras canceladas e até o momento não foram resolvidas. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Prosseguindo, o vereador Charles Miranda Medeiros 

iniciou cumprimentando a todos, em especial ao ex-deputado Osvaldo Paiva. Sobre o 

Desfile Cívico disse que ficou impressionado com a participação da população no 

evento, reconhecendo que os governantes estão ativos. Mencionou que a Câmara 

deveria montar uma comissão para acompanhar as licitações realizadas pelo 

executivo. Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o 

Vereador Luiz Carlos de Queiróz disse que estava no seu discurso para falar sobre 

o valor de referência utilizado nas licitações e que deveriam ser revistos, empregando 

o valor comercial atual. Retornando, o vereador Charles Miranda Medeiros 

reforçou que a Prefeitura deveria mandar uma equipe para participar de uma reunião 

nesta Casa de Leis e apresentar os valores a serem licitados e que a Câmara possa 

montar uma comissão para participar destas licitações. Falou a vereadora Cida para 

solicitar ao Secretário de Infraestrutura que encaminhe pedreiros para resolver 

problemas nas recepções dos Postos de Saúde do Jardim das Araras e Jardim 

Primavera. Acrescentou que conseguiu dois aparelhos de ar condicionado junto a 

QUEBEC para atender os Postos de Saúde do Jardim Primavera e Araras que 

necessita apenas que sejam instalados. Fez mais algumas considerações, agradeceu. 

O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador Marcos Roberto Menin, iniciou 

agradecendo a todos os presentes. Parabenizou a todos da diretoria do Sindicato 

Rural pela organização da TECNOALTA, a organização do Desfile Cívico, 

sugerindo que no próximo ano possa ser realizado no período da tarde, e também ao 

Ze Eskiva por mais uma conquista. Disse que neste sábado, dia 26, acontecerá o 

Miss Brasil o qual temos a Caroline Back como representante do Município e do 

Estado. Sobre a retirada dos maquinários da Pista do Cabeça, esclareceu que foi uma 
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ordem da Prefeita e não dos vereadores como citado, porém sendo avisados que 

seriam retirados para a recuperação de alguns bairros para o aniversário da cidade e 

que assim que terminassem seriam retornados para continuação dos trabalhos. 

Solicitou um minuto de silencio em razão da morte por latrocínio do senhor 

Mamédio, ex-morador do município, e que ainda existe deputada que fica 

defendendo bandido. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Neste intermédio 

o senhor Presidente leu o pedido de uma pessoa que solicita apoio dos vereadores 

para se aposentar, devido estar desempregado e por ter problemas de saúde. Na 

sequencia utilizou a tribuna o vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) 

cumprimentando a todos, falou sobre o pronunciamento de alguns vereadores, no 

qual foram citados os valores de referência para as licitações e que deverão ser bem 

acompanhados. Disse que conta com o auxílio dos vereadores que façam um 

encaminhamento para que fiquem atentos e façam a aquisição com preços justos. 

Citou que o Ministério Público está com vários procedimentos sobre os processos 

licitatórios e que foram solicitados até mesmo feito o pedido de devolução de 

valores. Mencionou que não irá aceitar de maneira alguma que coisas erradas sejam 

feitas e que solicitará auditoria em todas as obras que estão paralisadas para saber a 

real situação e o porquê de não terem sido entregues ainda. Fez mais algumas 

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

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

todos, parabenizando a prefeita e equipe pela realização do desfile cívico que contou 

com a presença das fanfarras de Carlinda, Apiacás e Paranaíta. Parabenizou também 

o Sindicato Rural pela organização da segunda TECNOALTA. Disse que realizou 

várias cobranças in loco para a recuperação das ruas do município e como não foram 

resolvidas utilizou a rede social para cobrar e após os reparos foram feitos. Citou que 

tem um projeto para a locação de caminhões que tenham no máximo dez anos de 

uso, pois os últimos contratados viviam mais quebrados que atendendo população. 

Falou também que não concorda com os valores de referência dos produtos na 

licitação e que a Prefeitura deveria trabalhar com os valores reais de mercado. 

Sugeriu que fosse montada uma comissão para receber os produtos adquiridos 
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através das licitações, verificando a qualidade, marca e quantidade conforme foram 

adquiridos. Fez mais algumas considerações, agradeceu. 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, 

comunicou que nada consta na pauta. Neste Momento o Senhor Presidente 

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

conforme disposição regimental. Convocou uma reunião com todos os vereadores na 

sala de reuniões para discutir e esclarecer sobre o Projeto de Lei nº 013/2018, 

juntamente com os vereadores que foram contrários ao regime de urgência. 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 

cinco minutos.  


