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

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

junho do ano de dois mil e dezoito, 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, 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, a qual foi aprovada. Em 

seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes correspondências 

recebidas: Ofício Circular 004/2018 – CMDM convidando os vereadores para a 

posse das conselheiras CMDM no dia 20 de junho de 2018 as 8h00min; Ofício N. 

006/2018-VER comunicando a ausência da vereadora Elisa Gomes Machado por 

motivo de saúde na família; Ofício CONT. nº 055/2018 encaminhando Balancetes 

Mensais relativos aos meses de Dezembro/2017 a Maio/2018. Após o Senhor 

Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicações nº 

131, 132 e 133/2018, de autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto; 

Indicação nº 134/2018, de autoria do Vereador José Aparecido dos Santos (Cidão); 

Indicação nº 135/2018, de autoria do Vereador Emerson Sais Machado; Indicação 

nº 136/2018, de autoria do Vereador Marcos Roberto Menin; Projeto de Lei nº 

018/2018 que em súmula “denomina Rua João Alencar Ramalho a Rua GS-1 

(Setor GS) e dá outras providências”, de autoria do vereador Oslen Dias Santos 

(Tuti). 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, 
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conforme ordem de inscrição. O primeiro a usar da Tribuna foi o vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira que cumprimentando a todos, pontuou que esteve na semana 

passada acompanhou diversas as atividades e aproveitou para parabenizar a 

Secretaria Municipal de Educação a qual realizou a Semana Literária, o Tiro de 

Guerra o qual fez sorteio de rifa em prol as atividades comemorativas ao 

aniversário do quartel e ao IFMT pela realização da atividade acadêmica 

“Feminismo Ontem, Hoje e Sempre”. Reforçou sobre a posse do CMDM o qual 

acontecerá no dia seguinte. Parabenizou o Corpo de Bombeiros pelo início das 

inscrições para o Colégio Militar. Relembrou a campanha de doação de sangue o 

qual está em atividade. Reforçou a atividade referente aos 30 anos da Casa Pinardi. 

Destacou audiência realizada pelo Ministério Público para realizar o acordo com as 

instituições a respeito das queimadas onde foram estabelecidas ações sobre o tema. 

Relembrou ainda que no ano anterior não houveram reuniões sobre o tema e como 

consequência aconteceu um aumento no número de queimadas. Frisou que o 

Secretário de Infraestrutura estará enviando cronograma de recolhimento do lixo 

seco. Disse que a direção de Meio Ambiente do município designará dois 

servidores efetivos para realizar o trabalho. Pontuou ser importante o cumprimento 

da Lei de limpezas dos lotes urbanos, onde os lotes baldios começaram realizar a 

notificação aos proprietários. Relembrou que foi montada uma comissão que irá 

trabalhar a questão sobre a educação ambiental. Disse que a Brigada de Incêndio 

deve estar em funcionamento no começo do mês de julho. Relembrou que está 

acompanhando a pauta da Delegacia da Mulher e Delegacia Regional, e que o 

delegado Dr. Rodrigo se colocou a disposição para auxiliar na demanda. Falou que 

espera o edital para incentivo ao esporte e a questão dos agentes de endemias e 

ambientais. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Em prosseguimento, o 

vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) iniciou cumprimentando a todos 

os presentes no Plenário, falou que o popular “Cido da Saúde” realizou um bom 

trabalho enquanto esteve trabalhando na área. Pontuou que a Rede Floresta está 

dando apoio e assistência ao cidadão. Disse que esteve acompanhando o evento de 

literatura organizado pela Secretaria Municipal de Educação, frisando que a cidade 
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é carente em eventos de lazer e que o evento literário promoveu alegria entre os 

participantes. Falou que é um momento desgastante quando a sociedade reclama da 

poeira, dizendo que os vereadores recebem a cobrança da população. Afirmou que 

o Secretário de Infraestrutura fez a parte que o cabe, deixando o maquinário pronto. 

Pontuou ainda que a população cobra dos vereadores e que os mesmos não tem 

resposta. Afirmou que a Câmara de Vereadores é uma escola, pois recebe 

cobranças de tudo que a população necessita. Em sequencia utilizou a tribuna foi o 

vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) o qual cumprimentou a todos, disse que 

está na expectativa para o retorno do prefeito Asiel. Falou que não dará tempo de 

preparar os caminhões pipas para a molhagem das ruas. Neste momento, utilizando 

de parte prevista em regimento, fez o uso da palavra o Vereador Valdecir José dos 

Santos, onde disse que os caminhões estão há muito tempo parado e por mais que 

o motor seja feito, serão incapazes de realizar os trabalhos. Retornando, o vereador 

Oslen Dias Santos agradeceu a todos e finalizou seu discurso. Na seqüência, 

utilizou à tribuna a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) iniciou seu 

discurso cumprimentando a todos, relembrou a reunião ocorrida para tratar sobre 

queimadas e o período de estiagem. Pontuou que um cronograma será feito para 

realizar a coleta do lixo seco. Informou que a Prefeita estaria se encontrando com o 

Governador do Estado para participar de uma reunião organizada pelo deputado 

Nininho, onde cobrará os repasses atrasados. Pontuou que os trabalhos de roçagem 

da Prefeitura avançaram, além de construção e reforma de pontes e patrolamento de 

vias. Disse ainda que a Prefeitura realizará operação tapa buracos. Citou ainda 

sobre os títulos de terras que alguns moradores de zonas rurais do município 

receberam, lembrando do trabalho do vereador Marcos Menin sobre o tema. 

Pontuou que a Prefeitura estaria realizando manutenção de bueiro no bairro Boa 

Nova e que estaria analisando a possibilidade de realizar asfalto comunitário. 

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

cumprimentando a todos os presentes, pontuando que os vereadores não são 

correspondidos. Disse que o município acabou de sair de um período muito 

chuvoso, e nesse período foi muito cobrado. Relembrou que no mês de setembro de 
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2017 todos os vereadores cobraram que a licitação para molhagem de ruas fosse 

realizada. Falou que os vereadores e os moradores sofrem o ano todo com poeira e 

chuvas. Relembrou que o vereador não tem o poder de executar e sim de apenas 

cobrar. Disse estar feliz com as palavras da vereadora Cida apontando que iniciou 

no município a pavimentação asfáltica comunitária e disse ainda esperar que o 

bairro Boa Nova seja contemplado. Falou ainda que neste ano os moradores terão 

oportunidade de eleger os representantes, pontuando que se todos fizerem uma boa 

votação, terão as emendas de fato só em 2020. Relembrou que no passado criticava 

o trabalho dos vereadores e que agora pensa diferente. Finalizando, disse que 

enquanto for vereador, terá as portas abertas para a população. Em sequência, o 

vereador José Elói Crestani iniciou o discurso cumprimentando a todos. 

Pontuando que esteve realizando visita nos bairros Cidade Alta e Cidade Bela, 

disse ainda que esteve presente na área onde será construída as casas populares e 

indicou verbalmente ao Diretor de Habitação, Bernardo Patrício que providencie 

limpeza do local. Neste momento, utilizando de parte prevista em regimento, fez o 

uso da palavra o Vereador Oslen Dias Santos o qual disse que as casas populares 

estão parecendo novela da “Rede Globo” e indicou que os terrenos sejam doados 

aos cadastrados em lista de espera, para que possam construir suas casas. 

Retornando, o vereador José Elói Crestani pediu ao presidente que faça reunião e 

indique a sugestão do vereador Tuti. Apontou que a obra da creche na Cidade Bela 

era para estar pronto ano passado e que está parada. Neste momento, utilizando de 

parte prevista em regimento, fez o uso da palavra o Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira disse que a questão da obra está ativa no sistema do Governo Federal e 

acredita não serem apenas questões de recursos. Retornando, o vereador José Elói 

Crestani disse que a questão da poeira é insuportável e espera que os 

representantes estaduais cumpram com as emendas prometidas. Na sequencia, o 

Vereador Luiz Carlos Queiroz cumprimentando a todos, solicitou da Presidência 

uma reunião administrativa com pauta de transmitir as Sessões ao vivo. Disse que a 

situação da ENERGISA é complicada de ser resolvida, mas que espera resoluções 

da problemática. Pontuou que a CAB cobra noventa por cento do esgoto que o 
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consumidor consome com a água, devido à aprovação de Decreto, e pontuou ainda 

que em outros municípios, é cobrado apenas cinquenta por cento, e encabeçará a 

causa. Sobre a legalização de áreas verdes, pontuou que já fez vários discursos 

sobre o tema, e um acordo está sendo feito, porém acredita que o processo precisa 

passar antes pelo Poder Legislativo. Parabenizou o discurso do vereador Cidão, e 

pontuou que o que vale para a população são ações práticas. Relembrou que foi 

firmado por parte do governo a liberação de recursos para pavimentação e que não 

foi cumprido. Disse que na teoria as coisas são fáceis, e citou como exemplo o 

conserto dos caminhões pipas por parte da Prefeitura. Finalizando, disse que a 

população espera até hoje os repasses do Governo, as UTI’s e outras demandas. 

Prosseguindo, o vereador Charles Miranda Medeiros cumprimentando a todos, 

pontuou sobre as casas populares, onde afirmou que a questão iniciou na gestão da 

ex-prefeita Maria Izaura e que a mesma procurou a Câmara informando que a 

Prefeitura precisava comprar a referida área. Neste momento, utilizando de parte 

prevista em regimento, fez o uso da palavra o Vereador Oslen Dias Santos, o qual 

relembrou que o mesmo terreno foi envolvido em uma discussão a respeito de uma 

fábrica de jeans que se instalaria no município. Retornando, o vereador Charles 

Miranda Medeiros disse que o prefeito Asiel herdou esses problemas da gestão 

anterior. Novamente utilizando de parte prevista em regimento, o vereador Oslen 

Dias Santos afirmou que o município tem até 10 dias para resolver a problemática 

das casas populares e acredita que não dará tempo de ser concretizada. Retornando, 

o vereador Charles Miranda Medeiros afirmou que recebeu visita de moradores 

do bairro Jardim das Oliveiras cobrando melhorias na iluminação pública, onde 

afirmou que está ocorrendo diversos sinistros no bairro e relembrou que as crianças 

do bairro estudam em bairro vizinho, onde não tem sinalização nas vias. Pontuou 

que indicará à Prefeitura a instalação de redutor de velocidade no local. Afirmou 

que voltou a cobrar a questão da poeira no bairro Primavera. Disse ainda que houve 

uma reunião na Associação do Araras para resolver a questão da sala de espera no 

posto de saúde. Sugeriu que o bairro Jardim Primavera faça o mesmo. Apelou que 

a secretaria de infraestrutura toma providências. Pediu voto ao pré-candidato a 
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deputado federal Demilson Nunes Siqueira. Finalizando, informou que o prefeito 

foi informado que se saísse do MDB os recursos de Alta Floresta seriam 

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

iniciou cumprimentando a todos os presentes no plenário. Agradeceu a Secretaria 

de Agricultura, juntamente com a Assistência Social, pela sequência na 

regularização fundiária municipal. Agradeceu ao assistente social Ademir, a 

vereadora Cida e a secretária Célia, por estar aberta ao diálogo, a qual tem o seu 

respeito. Relembrou que esteve conversando com o Secretário de Infraestrutura, 

onde foi informado que não há nenhum caminhão pronto, inclusive o tanque para 

carregar água. Afirmou acreditar que não ficarão prontos em tempo. Afirmou ainda 

que se os caminhões não ficarem prontos, a prefeitura deverá contratá-los. Na 

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

cumprimentando a todos, relembrou que os balancetes da prefeitura foram 

entregues, faltando apenas o balanço geral do ano de 2017. Disse esperar que o 

prefeito Asiel retorne com disposição para realizar os trabalhos. Pontuou que a 

administração melhorou, segundo a população. Disse estar reunido com o 

Secretário de Infraestrutura, onde o mesmo afirmou que não existem condições de 

realizar pavimentação asfáltica comunitária devido a não dispor de equipamentos. 

Relembrou que vários bairros da cidade estão sem meio-fio e que obteve a 

informação que estará iniciando a obra em breve. Neste momento, transferida a 

condução da presidência ao vice-presidente, o vereador Emerson Sais Machado 

iniciou cumprimentando a todos, respondeu ao questionamento do vereador Luiz 

Carlos sobre a transmissão das sessões da câmara e pontuou que está com um 

projeto para que a Câmara Municipal faça integração ao sistema de rádio 

legislativa. Pontuou que se a prefeitura doar os terrenos a população, muitos deles 

não terão condições de realizar a construção da obra, além de que não terá a 

infraestrutura básica. Pontuou ainda que a Prefeitura deve buscar apoio e emendas 

do governo federal para tirar o projeto do papel. Relembrou que existem 

informações que a Prefeitura contratará mais servidores, porém acredita que deve 

ser feito o contrário, exonerar pessoas. Pontuou ainda que somente os efetivos da 
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Prefeitura somam 47% da folha de pagamento. Frisou que se não houver 

planejamento, todo ano ocorrerá a problemática dos caminhões pipas, onde afirmou 

ainda que as soluções devem ser feitas antes mesmo que comece o período de 

estiagem. Pontuou que para ocupar os cargos da administração pública os 

servidores devem apresentar competência técnica, pois assim ocorrerão resultados. 

Finalizando, disse esperar que o governo cumpra com as emendas prometidas para 

Alta Floresta. 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 do 

Projeto de Lei nº 0143/2018, que em súmula “reconhece e inclui na malha viária 

municipal a Estrada Vicinal Aurora, e dá outras providências”, de autoria da 

vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, o qual foi discutido pela Vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto dizendo que as maiorias das estradas existem no 

mapa, mas não são instituídas por projeto, prejudicando os moradores que nelas 

moram, e a finalidade do projeto é facilitar a vida dos moradores da localidade. 

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

unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor secretário realizou a leitura do 

Projeto de Lei nº 015/2018, que em súmula “institui a Semana Municipal do Meio 

Ambiente no município de Alta Floresta/MT e dá outras providências”, de autoria 

do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual foi discutido pelo Vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira dizendo que o projeto vem de acordo com as discussões 

realizadas ao tema do meio ambiente. Falou que a maioria das semanas temáticas 

não funcionam pois os respectivos departamentos não a organizam mas que os 

vereadores devem legislar e criar os espaços para que a discussão possa ocorrer. 

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

unanimidade. O senhor secretário realizou a leitura do Requerimento nº 045/2018, 

que “REQUER através da Secretaria Jurídica desta Casa de Leis, a impetração de 

mandado de segurança com a finalidade de exigir que o Executivo Municipal 

cumpra a obrigatoriedade de entregar à Câmara Municipal, no prazo legal, os 

balancetes faltantes, a saber: relativos aos meses de dezembro de 2017, janeiro, 
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fevereiro, março, abril de 2018, e ainda, do balanço geral referente ao exercício de 

2017”, de autoria do Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), o qual foi 

discutido pelos Vereadores: Silvino Carlos Pires Pereira disse que já foram 

enviados os balancetes faltando apenas o balanço geral do ano de 2017 e por isso, 

pede voto no requerimento; Mequiel Zacarias Ferreira disse votar a favor do 

requerimento, porém acha uma falta de respeito o vereador ter que cobrar para que 

sejam enviados, onde os vereadores cobram e são enviados todos de uma vez; 

Emerson Sais Machado disse que o requerimento é para que o jurídico da câmara 

entre com mandado de segurança para que a prefeitura cumpra a Lei e que tudo 

será feito de acordo com a legalidade; Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) disse 

que já fez o mesmo requerimento juntamente com o vereador Mequiel no mês de 

fevereiro só que não foram atendidos; Emerson Sais Machado disse que se a 

prefeitura não responder o requerimento no tempo regimental acionará o jurídico. 

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

unanimidade. Neste momento, o senhor presidente solicitou autorização para 

leitura e discussão das Moções nº 021, 022, 023 e 24/2018 em bloco, o que foi 

concordado por todos. Assim sendo, o senhor secretário realizou a leitura das 

seguintes moções: Moção nº 021/2018, de “CONGRATULAÇÕES com Ireni 

Fernandes da Costa, pelos relevantes serviços prestados no CREAS e na Casa Lar 

em Alta Floresta/MT”, de autoria do Vereador José Elói Crestani; Moção nº 

022/2018, de “CONGRATULAÇÕES com o Insanos Moto Clube Brasil, Divisão 

Alta Floresta, pelo belíssimo trabalho realizado em ações beneficentes no 

município”, de autoria do Vereador Marcos Roberto Menin; Moção nº 023/2018, 

de “CONGRATULAÇÕES com a Associação de Moradores do Jardim das Araras, 

pela realização da 2ª Edição da Copa Cinquentinha (50tinha) de Futebol Suíço, em 

Alta Floresta/MT”, de autoria do Vereador Oslen Dias Santos (Tuti); Moção nº 

024/2018, de “CONGRATULAÇÕES com a Fundação Servir, comemorativa aos 

30 anos de fundação em Alta Floresta/MT”, de autoria do Vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira. Em seguida as matérias foram discutidas, cada uma em seu 

mérito, pelos vereadores: José Elói Crestani, Marcos Roberto Menin, Mequiel 
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Zacarias Ferreira, Charles Miranda Medeiros, Luiz Carlos Queiroz e 

Emerson Sais Machado, que falaram da importância de cada moção, apontando o 

porque foram escolhidas e discursando sobre suas qualidades. Após as discussões, 

as matérias foram colocadas em votação, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Neste momento, na qualidade de Presidente da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto 

solicitou que fosse colocado sob deliberação do plenário, pedido de dispensa de 

Redação Final dos Projetos de Lei nº 014 e 015/2018, 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 dez horas e cinqüenta 

e seis minutos.  


