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

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

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

minutos, sob a Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson 

Sais Machado, bem como, a presença dos Senhores Vereadores: Aparecida 

Scatambuli Sicuto, Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado, Emerson 

Sais 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 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 votada e 

aprovada por todos. Neste momento, de acordo com o Inciso III, Parágrafo 3º, 

Artigo 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o Senhor Presidente 

informou que será realizado o sorteio bimestral para assegurar a ordem do uso 

da Tribuna, e convidou os Senhores Vereadores a virem até a Mesa Diretora 

para a realização do sorteio. Após o sorteio ficou a seguinte ordem: Charles 

Miranda Medeiros, Aparecida Scatambuli Sicuto, José Aparecido dos Santos 

(Cidão), Oslen Dias Santos (Tuti), Valdecir José dos Santos (Mendonça), 

Mequiel Zacarias Ferreira, Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires), Marcos 

Roberto Menin, Demilson Nunes Siqueira, Luiz Carlos Queiroz, Elisa Gomes 

Machado e José Elói Crestani. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das 

seguintes correspondências recebidas: Convite do prefeito Municipal Asiel 

Bezerra para que toda a população participe da 2ª Audiência Pública Revisão do 

Plano Diretor que ocorrerá dia 26 de fevereiro de 2018, na CDL, a partir das 

19h00min; Comunicados do Ministério da Educação informando liberação de 

recursos financeiros destinados a execução de programas no Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, à Prefeitura Municipal de Alta Floresta; Ofício nº 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 2 de 9 
 

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/ 

 

007/2018 encaminhando a Lei nº 2416/2017, do IPREAF; Ofício 343/2017 

encaminhando balancete financeiro relativo ao mês de dezembro de 2017, do 

IPREAF; Ofício 021/2017 encaminhando balancete financeiro relativo ao mês de 

novembro de 2017, do IPREAF. Após o Senhor Secretário fez a leitura das 

seguintes matérias em apresentação: Indicações nºs 001, 002 e 012/2018, de 

autoria do vereador José Elói Crestani; Indicações nºs 003, 007, 008, 009, 010, 

011 e 013/2018, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; Indicação nº 

004/2018, de autoria do vereador Luiz Carlos Queiroz; Indicações nºs 005 e 

006/2018, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicação nº 

014/2018, de autoria do vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires); 

Projeto de Lei nº 002/2018 que em súmula “dispõe sobre a denominação das vias 

públicas do Bairro Amarílis, e dá outras providências”, de autoria da vereadora 

Elisa Gomes Machado; Projeto de Lei nº 003/2018 que em súmula “dispõe sobre 

a gravação em áudio e vídeo, das sessões de licitações públicas realizadas pelos 

poderes legislativo e executivo, no âmbito do município de Alta Floresta, na 

forma que especifica”, de autoria dos vereadores Elisa Gomes Machado e 

Mequiel Zacarias Ferreira; Projeto de Resolução nº 001/2018 que em súmula 

“altera o disposto nos artigos 98, 117, 118 e 119 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 Pereira (Dida) e Oslen Dias (Tuti); 

Projeto de Resolução nº 002/2018 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”, deu autoria dos vereadores Mequiel Zacarias 

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

(Dida) e Oslen Dias (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, conforme ordem de inscrição. O primeiro a usar da Tribuna 
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foi o vereador Charles Miranda de Medeiros que iniciou cumprimentando a 

todos os presentes, desejando a todos um bom retorno aos trabalhos. Pontuou que 

o município necessita dos vereadores, mesmo sabendo que não tem muito poder 

pois que administra o município é o executivo. Frisou que o município está desde 

o ano anterior sem os repasses necessários e que a arrecadação caiu. Mencionou 

que os vereadores estiveram na capital em reunião com o governador para cobrar 

que os recursos sejam repassados e que ações sejam feitas ao município de Alta 

Floresta. Agradeceu ao prefeito de Paranaíta que reforçou as cobranças junto ao 

governador. Finalizando, pediu que Deus ilumine todos os vereadores e que 

continuem sempre lutando pelo município. Em prosseguimento, a vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto iniciou cumprimentando a todos os presentes e 

desejou a todos que o ano seja maravilhoso. Parabenizou os vereadores que 

estiveram na capital do Estado cobrando repasses do governo. Disse que esteve no 

município de Sorriso para conhecer as instalações da escola militar, pontuando 

que o município não pode deixar que a escola seja “perdida” por Alta Floresta, 

frisando que a vice-prefeita vem lutando para que a instalação ocorra de fato. 

Falou sobre a problemática da coleta do lixo e do aterro seco, afirmando que o 

executivo irá realizar a compra de dois caminhões para a coleta mas que isso 

levará cerca de 90 dias devido aos tramites burocráticos. Citou que alunos estão 

sem ir para a escola devido a falta de transporte escolar. Finalizando, convidou a 

todos para participar da discussão do plano diretor que ocorrerão na próxima 

semana. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador José Aparecido dos Santos 

(Cidão) que iniciou cumprimentando a todos e, agradeceu a Deus pelo primeiro 

ano de mandato e pelas varias amizades que fez nesta Casa de Leis. Frisou que 

esteve em Cuiabá a pedido do deputado Romoaldo Júnior para uma reunião com 

o Governador do Estado. Disse que dava nota zero ao Governador, porém, como 

foram bem recebidos na Capital e fez com que o avalia-se novamente, dando 

nota 6. Afirmou que foram feitas cobranças junto a Pedro Taques por todos os 

vereadores que lá estavam, dizendo que o governador foi claro que ainda nessa 

semana realizará repasse de R$ 10 mi a saúde de Alta Floresta. Finalizando, 
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agradecendo ao prefeito de Paranaíta pela intervenção junto ao governo por Alta 

Floresta. Após fez uso da palavra o vereador Oslen Dias Santos (Tuti) iniciou 

cumprimentando a todos dizendo que está triste por conta da situação do 

município. Parabenizou ao Presidente da Câmara pela reunião realizada com o 

Prefeito Municipal, pontuando que infelizmente falta atitude do prefeito, que 

tem um coração bondoso. Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso 

da palavra o Vereador Emerson Sais Machado disse que não foi duro com o 

Prefeito e que sua bondade está o prejudicando. Falou que se o Prefeito não 

resolver as problemáticas a pauta seria trancada. Retornando, o Vereador Oslen 

Dias Santos (Tuti) disse não poder mais admitir a situação e que não tem nada 

contra nenhum secretário e, que os erros estão sendo constantes. Falou que a 

prefeitura deveria comprar caminhões novos em vez de caminhões usados. 

Finalizando, disse que não vai pagar pela má gestão do Executivo. Valdecir 

José dos Santos (Mendonça) parabenizou os vereadores por representarem o 

município na reunião com o Governador em Cuiabá. Falou os vereadores sabem 

da situação do município e que se recolheu em cobrar o Secretário de Obras. 

Disse ainda que o bom andamento do município depende da contribuição da 

sociedade. Pontuou ainda, que os vereadores devem cobrar o alto escalão da 

Prefeitura para que possam gerar mais arrecadação do município. Usando da 

prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o Vereador Oslen Dias 

Santos (Tuti) disse que a administração está tão fragilizada que está colocando 

pontos de ônibus na cidade e os mesmos, estão sendo vandalizados. Usando da 

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

Miranda Medeiros informou que estará chegando em visita ao município, o 

vice-governador Carlos Fávaro e convidou a todos para realizarem cobranças 

junto a ele. Retornando, o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) 

disse que os vereadores devem procurar a Prefeitura e cobrar mecanismos para 

aumentar a arrecadação. Prosseguindo com uso da tribuna, o vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira iniciou seu discurso cumprimentando a todos, desejando 

muito sucesso para o ano de 2018, lembrando que 2018 é ano de eleições 
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majoritárias. Pontuou que muitas cobranças realizadas no início deste ano são 

reafirmações das mesmas cobranças realizada ano passado. Disse que se não 

existir planejamento nada dará certo. Cobrou a questão da revisão do código 

tributário, afirmando que os vereadores estão desde o ano passado discutindo 

esse tema, porém, é dever do Executivo enviá-lo  à Câmara. Afirmou que o 

projeto tem que vir em regime normal, para que possa ser debatido com a 

sociedade e não votará caso venha em regime de urgência devido a sua 

relevância. Lembrou das diversas problemáticas que vem desde o ano anterior 

como a questão do IPTU, PCCS, condições de trabalho para servidores da saúde 

e educação e transporte escolar. Pontuou que as aulas começaram dia 05 de 

fevereiro no município e, ainda não existe departamento pedagógico. Disse que 

a Secretaria de Meio Ambiente tinha poder de polícia e que atualmente virou 

uma diretoria, perdendo sua autonomia. Por fim, deixou claro que os vereadores 

devem representar o povo, o qual os elegeram. Silvino Carlos Pires Pereira 

disse que a reunião realizada com o Prefeito Municipal foi muito importante, 

pontuou que o Prefeito tem que realmente assumir o Executivo. Citou que a 

sociedade não está respeitando nem os vereadores, pois vêem a Câmara como 

omissa diante da situação que ocorre no município. Afirmou que se o Executivo 

não tomar uma atitude, o judiciário tomará, frisando que os maquinários estão 

sendo sucateados por falta de manutenção. Usando da prerrogativa regimental 

de aparte, fez uso da palavra o Vereador Oslen Dias Santos (Tuti) disse que há 

dois caminhões atendendo o município, sendo insuficiente para atender toda a 

cidade. Retornando, o vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) afirmou 

que o Prefeito demonstrou boa vontade em resolver as problemáticas, frisando 

que ele deve ir a imprensa e responder pela Prefeitura, e não deixando que os 

secretários façam isso. Finalizando, mencionou a questão da energia elétrica  

que está apresentando vários problemas, deixando muito a desejar na zona rural, 

convidando o vereador Tuti para que busquem junto ao ministério publico uma 

solução. Fez o uso da palavra o vereador Marcos Roberto Menin, que iniciou 

cumprimentando a todos e parabenizando os vereadores que estiveram na 
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Capital juntamente com o Governador. Parabenizou o Presidente da Câmara 

pela reforma que esta ocorrendo e pela troca dos equipamentos de som. Disse 

para a presidente do bairro Jardim Primavera que todos os vereadores estão 

disponíveis para ajudá-los. Frisou que o prefeito está com 60% de aprovação 

para com os secretariados e pontuou que para uma boa gestão o secretariado 

deve estar 100% alinhado. Afirmou ainda que não adianta a cidade ter vários 

caminhões de lixo e não ter um aterro sanitário digno de receber os resíduos. 

Finalizando, disse que está alertando o prefeito para que o mesmo assunto não 

seja tratado o ano todo. Na Seqüência, o vereador Demilson Nunes Siqueira 

cumprimentou a todos e pontuou que o ano se inicia com as mesmas cobranças 

do ano anterior. Mencionou que os vereadores não podem sair à rua que são 

extremamente cobrados pela população devido a má gestão do executivo. 

Finalizando, criticou a situação das vias públicas da cidade. Prosseguindo, o 

vereador Luiz Carlos Queiroz cumprimentou a todos e desejou um ótimo 

retorno aos trabalhos do Legislativo. Pontuou que os vereadores não procuram 

culpados para as problemáticas da cidade e sim, querem soluções. Frisou que 

reuniões não devem ser feitas somente com o prefeito, mas sim com todos os 

secretários. Solicitou que o prefeito deve voltar com as reuniões mensais junto 

ao seu secretariado, pois com essas reuniões as problemáticas eram resolvidas. 

Afirmou que o "mata-mata" entre os secretários devem acabar para não 

prejudicar o crescimento do município. Por fim falou ser a favor que o 

monopólio do gás, combustíveis sejam finalizados, demonstrando sua 

preocupação com os altos preços que são exercidos no município, muitas vezes 

sendo os mais caros do país. A vereadora Elisa Gomes Machado que iniciou 

cumprimentando a todos, agradeceu também aos vereadores que estiveram em 

Cuiabá juntamente com o governador, dizendo ser importante cobrar as 

autoridades. Afirmou que procurou juntamente com algumas mães a prefeitura 

para buscar uma solução para o transporte escolar que se encontro paralisado nas 

comunidades rurais. Sugeriu ao Executivo que seja feito um contrato 

emergencial para realizar o transporte dos alunos e não prejudicar o ano letivo 
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dos mesmos. Sobre a coleta do lixo, falou que esteve na Prefeitura e obteve 

informações que já foi autorizado a compra de dois caminhões para coleta de 

lixo. Disse ainda que solicitou relatórios de auditorias de licitações e as 

informações são contraditório quando dizem não haver dinheiro, e aproveitou 

para sugerir que comissões fossem criadas para fiscalizar as licitações. Afirmou 

que nos relatórios que recebeu, consta que empresas deveram restituir os cofres 

do município em hum milhão de reais. Por fim, se colocou a disposição para 

ajudar o município. O vereador José Elói Crestani cumprimentou a todos, 

justificou que não esteve presente nesta viagem para Cuiabá por estar realizando 

tratamento dentário, deixando claro que foi bem representado pelos demais 

vereadores. Disse que está infeliz, mesmo o prefeito trazendo muitas obras para 

cidade, porém o momento está ruim, devido aos buracos, coleta de lixo e 

transporte escolar. Sobre a saúde, falou que o secretário Adonis não serve para 

Alta Floresta e que necessita de um nome que conheça a realidade do município. 

Disse estar preocupado com a situação da Secretaria de Infraestrutura, 

lembrando que está chegando 10 toneladas de materiais para operação tapa 

buracos, porém não será suficiente nem para recuperar dez por cento da 

perimetral Rogério Silva. Frisou que esteve no bairro Jardim Renascer e que 

algumas ruas estão intransitáveis, cobrando que o secretário faça uma limpeza e 

cascalhamento no bairro. Finalizando, disse que não é contra a Escola Militar, 

porém que não deve ser desocupada a atual escola Vicente Francisco. Neste 

momento o Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, passou a 

Presidência ao Vice-Presidente para fazer uso da Tribuna. Iniciou 

cumprimentando a todos os presentes e relatando sobre a ida para Cuiabá, 

dizendo que o Hospital Regional atende toda a região e o Estado deve cerca de 

dez milhões em repasses. Falou que o hospital deixa a desejar no atendimento, 

ocorrendo grande demanda nos postos de saúde. Agradeceu aos vereadores, 

deputado Romoaldo e os outros presentes por cobrarem o governo, que se 

comprometeu em breve realizar a transferência dos recursos atrasados, graças as 

cobranças feitas. Disse que tem esperança nas emendas para realizar a 
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pavimentação de vários bairros em Alta Floresta e que o projeto já está pronto e 

finalizado na SINFRA. Falou que o governador quer assinar o convênio em Alta 

Floresta. Mencionou uma aposta realizada pelo deputado Romoaldo com o 

radialista Caio Calado. Citou que o município deve melhorar a arrecadação, 

comparando a arrecadação de IPTU do município de Lucas do Rio Verde com 

Alta Floresta. Retornando à Presidência, fez mais algumas considerações, 

dizendo que concorda com a sugestão do vereador Luiz Carlos acerca da reunião 

com secretários e, que cobra o prefeito de forma dura, e que irá fazer pressão 

nos secretários, que se estes não derem “conta do recado” devem deixar seus 

cargos. Na sequencia 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 

Requerimento 002/2018, que em súmula, REQUER que seja oficiado o Prefeito 

Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, que determine aos departamentos 

responsáveis o envio de cópias dos relatórios/resultados das auditorias realizadas 

em 2017 no que tange as licitações, para apreciação, de autoria do vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira, o qual foi discutido pelos vereadores: Mequiel 

Zacarias Ferreira disse que o requerimento vem de encontro com a solicitação 

feita verbalmente em outra oportunidade, afirmou que solicitou também via 

ofício e não foi respondido. Elisa Gomes Machado disse que recebeu via e-

mail os relatórios, mas está aguardando que ele chegue a Câmara de forma 

oficial. Após discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada 

por unanimidade. Neste intermédio, em questão de ordem, o Vereador Oslen 

Dias dos Santos requereu do soberano plenário autorização para a leitura, 

discussão e votação dos requerimentos em blocos. Requerimento 003/2018, 

que em súmula, REQUER que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel 

Bezerra de Araújo, que determine aos departamentos responsáveis que envie 

informações amplas sobre a verificação/aplicação/indicações do Relatório de 

Auditória 006/2017 referente ao transporte público, para apreciação, de autoria 

do vereador Mequiel Zacarias Ferreira. Requerimento 004/2018, Assunto: 
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REQUER que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel Bezerra de 

Araújo, que determine aos departamentos responsáveis que envie informações 

amplas sobre o processo de desapropriação da área de segurança do Aeroporto 

Osvaldo Dias Marques, para apreciação, de autoria do vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira. Requerimento 005/2018, Assunto: REQUER que seja 

oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, que determine 

aos departamentos responsáveis que respondam os requerimentos atrasados de 

2017, conforme lista que especifica, para apreciação, de autoria do vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira. Os quais foi discutido pelo vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira,  que esclareceu individualmente cada requerimento, onde no 

requerimento nº 003/2018, disse saber que a empresa recorreu, justificando algo, 

o que não foi enviado para ele. Sobre o requerimento nº 004/2018, falou que há 

muita discussão sobre a necessidade de perdas do aeroporto, e, que houve 

reunião com a sociedade organizada e quer que isso seja enviado por escrito. Por 

fim, no requerimento nº 005/2018, disse que foi encaminhado oito 

requerimentos no ano anterior e apenas 3 foram respondidos e, por esse motivo 

está solicitando através deste requerimento as respostas. Após discussões, a 

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

momento, o Senhor Presidente comunicou que ocorrerá a Sessão Solene de 

entrega do Prêmio Mulher Destaque a ser realizada dia 28 de março, e que 

posteriormente a câmara estará realizando outra sessão para o Título de Cidadão, 

como haviam combinado anteriormente. Na sequencia, 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 quatro minutos. 

 


