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

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

setembro do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e catorze 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, 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 

colocado em discussão e votação a ata da sessão anterior, a qual foi aprovada, 

observada a ausência do vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti). Em seguida, 

solicitou do Senhor Secretário a leitura das correspondências recebidas que assim o 

fez, a saber: Ofício nº449/CMDO/7ªCIBM/18, convite para aula de Encerramento do 

Projeto Social Bombeiro do Futuro/2018, no dia 05 de setembro no CRAS Casa da 

Família no Bairro Bom Pastor às 19h30min, do 1º TEM QOBM Diego Oliveira dos 

Reis; e Ofício nº 014/2018-DL, encaminhando relação de processos Licitatórios 

homologados, do Chefe do Departamento de Licitação Marcos Roberto Tiso. Após o 

Senhor Secretário fez a leitura matérias em apresentação que assim o fez, a saber: 

Indicações nºs. 193 e 194/2018, de autoria do Vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça); Indicações nºs. 195 e 196/2018, de autoria do Vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira; Projeto de Lei nº 1959/2018, que em súmula “dispõe sobre a 

Política de Assistência Social no município de Ata Floresta/MT, institui o Sistema 

Único de Assistência Social de Alta Floresta – SUAS/Alta Floresta – e dá outras 

providências”, de autoria do Executivo Municipal; Projeto de Lei nº 029/2018, que 

em súmula “reconhece como “Estrada Municipal Ângelo Torres” e inclui na malha 

viária municipal a via que especifica, e dá outras providências”, de autoria Vereador 

Oslen Dias dos Santos (Tuti); e Projeto de Lei nº 030/2018, que em súmula 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 2 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/ 

 

“reconhece e inclui no calendário oficial de datas e eventos do município, a data do 

aniversário da Feira Livre de Alta Floresta, e dá outras providências”, de autoria do 

vereador Luiz Carlos de Queiroz e vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida). O 

Senhor Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas 

conforme disposição regimental. Neste intermédio o senhor presidente registrou a 

presença do Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) na sessão. Passando ao uso da 

Tribuna, o Senhor Presidente comunicou que o tempo destinado a cada um será de 

sete minutos, conforme ordem. O primeiro a usar da Tribuna foi o vereador Charles 

Miranda Medeiros cumprimentando a todos, iniciou falando sobre a participação 

popular nas sessões desta Casa de Leis para acompanhar o pronunciamento de cada 

vereador e saber o que cada um está fazendo pelo município. Solicitou um minuto de 

silencia em virtude do falecimento do senhor Sabá, pioneiro do município. Sobre o 

pleito eleitoral, falou que esta recebendo em torno de seis a sete mensagens de 

candidatos a deputado estadual, muitos deles que nunca ouviu falar e que nem 

conhecem a realidade e as problemáticas do município e da região. Pediu que a 

população analise bem os candidatos em quem forem votar para que possam 

escolher aqueles que moram no município ou na região, para que tenhamos 

representatividade e em candidatos que tenham trabalhos prestados, independente se 

já estão na política ou não. Fez mais algumas considerações, agradeceu. O próximo a 

utilizar a tribuna foi o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão) que iniciou 

agradecendo a presença de todos, e da revolta que esta sentindo. Falou que nunca dá 

os parabéns para aquele que ganha um salário, mas sim aquele que investe no 

município. Citou sobre a implantação de uma faixa de pedestre que foi solicitada 

pelo vereador Mendonça, que de antemão agradeceu a equipe da prefeitura em 

tribuna por terem atendido sua solicitação, e no outro dia à noite foram lá e retiraram, 

quer dizer, falando que não tem dinheiro, mas pintar e apagar tem. Disse estar 

indignado com tudo o que esta sendo feito, desperdiçando dinheiro público. Citou a 

questão dos caminhões pipas, a falta de pavimentação asfáltica nos bairros dentre 

muitos outros problemas. Fez suas considerações finais, agradeceu. Em 

prosseguimento, a vereadora Elisa Gomes Machado que cumprimentando a todos, 
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iniciou deixando seu pesar pelo falecimento do senhor Sabá, senhor Mário e dona 

Augusta, pioneiros do município. Agradeceu de forma especial todos os artistas de 

Alta Floresta, Executivo Municipal e Câmara Municipal, pelo belíssimo evento 

realizado para a denominação do Centro Cultural e Teatro Municipal do município, 

respectivamente, de Helena da Riva e Agostinho Bizinoto que muito contribuíram 

pelo município. Falando sobre a indignação do colega vereador com os problemas 

que estão ocorrendo, disse que vem cobrando há muito tempo pelos serviços que não 

estão sendo realizados, citando a coleta das folhas, que estão apodrecendo em frente 

as residências, as indicações que não estão sendo atendidas e requerimentos que não 

estão sendo respondidos. Falou que esteve visitando algumas obras que estão sendo 

realizadas no município citando o CER que no dia de ontem estava paralisada e 

procurando a Secretária de Saúde, mencionou que era apenas ontem, que hoje já 

retornariam, e que o problema não seria a falta de recursos. Acrescentou também 

sobre a falta de medicamentos solicitando providencias por parte do município em 

agilizar a licitação para que possa atender a população e sobre a falta de servidores 

para atender na regulação do município devido a grande procura. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Na seqüência, utilizou à tribuna a vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida) que iniciou seu discurso cumprimentando a todos, 

falando sobre o evento ocorrido na última sexta feira, parabenizando a vereadora 

Elisa que foi de autora do projeto. Sobre os problemas com os caminhões pipas, 

disse que a informação é verídica, pois o Executivo está sem orçamento e não 

podendo realizar licitações, e os caminhões estão sendo utilizados para carregar 

cascalho para a manutenção das estradas rurais que estão em péssimas condições. 

Mencionou alguns trabalhos que foram realizados pela Secretaria de Infraestrutura, 

sendo a recuperação de algumas ruas, tapa buracos que serão reiniciados novamente, 

recuperação de pontes e bueiros, patrolamento e cascalhamento no setor sul, dentre 

outros. Agradeceu. Prosseguindo, o vereador Demilson Nunes Siqueira iniciou 

cumprimentando a todos os presentes, falando que vem atuando na área do esporte e 

aproveitou para parabenizar os organizadores do Campeonato na Associação do 

Araras, Associação do Bom Pastor, da Copa Florestinha, dentre outros. Parabenizou 
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o Mineiro que esta finalizando a Copa Quarentinha no bairro São Jose Operário. 

Agradeceu. Em seqüência, o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) 

iniciou o discurso cumprimentando a todos os presentes, agradeceu o vereador Cidão 

pelas suas palavras sobre a faixa de pedestre em frente a alguns comércios na 

Avenida Ariosto da Riva. Disse que houve muitos comentários nas redes sociais, 

porém nenhum deles o atingiu, pois mesmo sendo de sua autoria, a propositura é de 

interesse da população. Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da 

palavra o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão) que deixou bem claro que 

não é contra que apagou a faixa e sim quem apagou a mesma, pois jogou dinheiro 

fora. Retornando, o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) disse que não 

tem explicação em apagar a faixa, e o vereador acaba apanhando pelas indicações 

feitas e não realizadas e somente depois vão executar o serviço. Falou que faltam 

pessoas que possam orientar melhor o Prefeito na execução dos serviços. Cobrou 

explicações da pessoa que mandou tirar os caminhões pipas que estão auxiliando os 

bairros que não possuem ruas pavimentadas para atender outras demandas do 

município. Fez suas considerações finais, agradeceu. Na sequência o vereador Luiz 

Carlos de Queiroz iniciou cumprimentando todo público presente, externando seus 

sentimentos a família do senhor Sabá. Sobre a faixa de pedestre, disse que a 

Prefeitura deveria ver a legalidade da implantação da faixa de pedestre na Avenida 

Ariosto da Riva, e não ficar gastando dinheiro público sem ao menos planejar. 

Cobrou do Governo do Estado a implantação do Centro de Hemodiálise para auxiliar 

no tratamento da população. Solicitou ao vereador Tuti para averiguar sobre uma 

ponte que está com problemas na terceira sul, e a vereadora Elisa que a obra do CER 

já está em andamento. Disse que já é a terceira vez que vem cobrar mais sintonia do 

secretariado do Executivo com os vereadores e que deveriam haver reuniões uma 

vez por semana para ajudar a resolver a problemática do município, solicitando a 

vereadora Cida que ajude a buscar uma solução. Fez mais algumas considerações, 

agradeceu. Prosseguindo, o vereador Marcos Roberto Menin iniciou 

cumprimentando a todos, agradecendo ao Cicinho por ter atendido a solicitação e 

arrumado as trinta e duas lâmpadas que estavam queimadas no bairro Jardim 
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Primavera. Sobre o pronunciamento do vereador Mendonça, falou que falta 

planejamento por parte do Executivo na execução de todas as ações. Citou como 

exemplo a solicitação para que implantassem redutores de velocidade na perimetral 

Rogério Silva próximo ao trevo do zoológico. Acrescentou que o município está sem 

orçamento para este final de ano para a realização de qualquer obra. Sobre a política, 

falou que o município tem nove candidatos a deputados estaduais, e que deveria 

haver união entre eles para que o município pudesse ter representatividade. Falou 

que devido a picuinhas políticas o deputado Dilmar não conseguiu trazer mais 

emendas para o município, devido o Governador bloquear as emendas. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu. O próximo a usar a tribuna foi o vereador Oslen 

Dias dos Santos (Tuti), que cumprimentando a todos, iniciou externando seus 

sentimentos em virtude do falecimento do senhor Sabá, Pedrão e Mario Zanin, 

pioneiros no município. Sobre a utilização dos caminhões pipas para o carregamento 

de cascalho, disse que a Prefeitura deveria ter planejamento melhor e definir a 

prioridade, para não chegar nessa época e ficar sem orçamento e não poder realizar 

os serviços essenciais. Falou que o município deveria se preocupar mais, pois a 

agricultura esta crescendo, se tornando também um dos carros chefes do município. 

Fez uma breve descrição sobre os trabalhos realizados pelo deputado Nininho 

voltados para o município, através das emendas encaminhadas. Falou da dificuldade 

que será essa eleição para os candidatos do município devido às coligações feitas, 

podendo o município ficar sem representatividade. Agradeceu. Na sequência utilizou 

a tribuna o vereador Mequiel Zacarias Ferreira cumprimentando a todos, iniciou 

seu discurso reforçando o pesar com a família do senhor Mário Zanin. Falou sobre a 

luta da UNEMAT contra a PEC 03/2018 da Assembleia Legislativa de Mato Grosso 

que possivelmente perdeu forças com a desistência dos deputados em apoiá-lo nesse 

projeto, e que de antemão a própria Universidade já montou uma comissão de 

avaliação para implantação do curso de Medicina Veterinária aqui na cidade, e que 

estará realizando os levantamentos necessários sobre a execução de suas ações. 

Mencionou que participou de alguns eventos, sendo o Seminário Regional de 

Educação no Campo em Carlinda, Reunião do Fórum Municipal de Educação e que 
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foi marcada a Conferência Municipal de Educação para o final de novembro e do 

Encontro das Assistentes Sociais em comemoração ao Dia do Assistente Social. 

Falou que vem cobrando e muito o Executivo para que faça planejamento de suas 

ações, pois, não estão atendendo suas reivindicações e solicitações. Pontuou que 

temos um problema de gestão no município e que a falta de administração é bastante 

evidente, a prefeitura é completamente desarticulada e irresponsável em sua atuação 

em todos os âmbitos, citou o exemplo da Avenida Robson Silva, que vem cobrando 

pela quarta Sessão consecutiva o tapa-buracos, fez uma Indicação por escrito, falou 

na reunião com o Prefeito e Secretário de Assuntos Estratégicos e encaminhou para a 

Secretaria de Infraestrutura, e que não recebeu resposta e nem o cumprimento do 

serviço. Mencionou a dificuldade em obter respostas das indicações e ofícios 

encaminhados ao Departamento de Trânsito que desde o ano passado não obteve 

respostas de nenhuma delas. Disse que a responsabilidade de todas as ações 

realizadas pelos Secretários é do Prefeito que necessita ter pulso firme, e caso não 

esteja a seu contento que tome as devidas providências. Citou que existe legislação 

para as repostas das indicações, porém, não são atendidas e que fez uma indicação 

semana passada, referente à Lei que dá preferência a pessoas que sofrem com 

autismo, a Lei foi aprovada com o período de execução de 90 dias, aprovamos a Lei 

no final de abril, já passaram os três meses e até o presente momento não teve 

nenhuma manifestação do Executivo sobre isso, desta forma é necessário que o 

prefeito faça o atendimento da Lei. Falou sobre a falta de encaminhamento dos 

balancetes que estão em atraso. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Neste 

momento, transferida a condução da presidência ao vice-presidente, o vereador 

Emerson Sais Machado iniciou cumprimentando a todos, falando que ouviu 

atentamente cada vereador, solicitou a vereadora Cida que faça esse alerta ao 

Executivo, pois as reclamações estão na mesma linha de pensamento. Sobre a falta 

de recurso, falou que o Executivo deveria encaminhar projetos para melhorar a 

arrecadação, citando a planta genérica e o código tributário que necessita ser revisto 

urgentemente. Disse que o Prefeito deveria ter pulso firme, e para de ficar sendo 

bonzinho, citando a indignação dos vereadores Cidão e Mendonça. Citou que o 
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Prefeito deveria responder através de seus secretários a todos os requerimentos 

encaminhados por esta Casa de Leis. Acrescentou que esse é o mal de todos os 

prefeitos que já passaram. Mencionou que o Prefeito deveria ter conhecimento e ser 

pulso firme, ter metas, senão o município ficará estagnado. Falou sobre a operação 

tapa buraco que necessita ser urgentemente realizado para não ocorrer como no ano 

anterior com as ruas quase que intrafegáveis. Agradeceu pelo serviço realizado na 

construção do ponto de ônibus e recuperação das ruas que estavam em péssimas 

condições. Disse concordar em partes com o discurso do vereador Tuti, onde santo 

de casa não faz milagres, pois o Governador cortou todas as emendas e recursos 

prometidos que seriam encaminhados para o município através das indicações dos 

deputados. Agradeceu ao deputado Carlos Bezerra pela emenda de dois milhões para 

o bairro Vila Nova, dois milhões para o Jardim Guaraná, patrulha mecanizada, 

caminhão de leite para os produtores, dentre outros. Disse que se o deputado se 

comprometer em ajudar ainda mais o município estará apoiando neste pleito 

eleitoral. Fez suas considerações finais, 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, foi 

solicitada ao Secretário a leitura da Redação Final do Projeto de Lei nº 1953/2018, 

que em súmula "dispõe sobre a alteração da Lei nº 1503/2006 e dá outras 

providências”, de autoria do Executivo Municipal, o qual não havendo discussões, a 

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

Secretário a leitura da Emenda nº 017/2018, “modificativa e aditiva ao Projeto de 

Lei nº 027/2018, que acrescenta o Inciso VI ao Artigo 2º e os Parágrafos 8º e 9º ao 

Artigo 4º, da Lei Municipal nº 1654/2008, que dispõe sobre o desmembramento e 

unificação de lotes urbanos no município de Alta Floresta, e dá outras providências”, 

de autoria dos vereadores Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa Gomes Machado, o qual 

foi discutido pelo vereador Mequiel Zacarias Ferreira iniciou esclarecendo a 

propositura de sua autoria, onde sugeriu alguns ajustes no artigo 2º, bem como um 

parágrafo onde os lotes terão o tamanho mínimo exigido por legislação vigente 

respeitando a faixa de servidão de passagem. Disse contar com o apoio dos colegas 
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vereadores na aprovação desta emenda, que não altera o sentido do projeto. Após a 

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

Na sequencia solicitou ao Secretário a leitura da Emenda nº 018/2018, 

“modificativa ao Projeto de Lei nº 028/2018, que autoriza o Executivo a conceder o 

desdobro de lotes nas situações onde já esteja caracterizado e dá outras 

providências”, de autoria dos vereadores Mequiel Zacarias Ferreira, Elisa Gomes 

Machado e José Elói Crestani, o qual foi discutido pelo vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira que sugeriu a alteração no artigo quarto seguindo as regras que estão 

estabelecidas no Plano Diretor, compreendendo as zonas comerciais, industriais e 

residenciais, não alterando o sentido do projeto. Por fim solicitou o voto dos colegas 

vereadores na aprovação da Emenda. Após a discussão, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo solicitou ao Secretário a 

leitura do Projeto de Lei nº 027/2018, “acrescenta o Inciso VI ao Artigo 2º e os 

Parágrafos 8º e 9º ao Artigo 4º, da Lei Municipal nº 1654/2008, que dispõe sobre o 

desmembramento e unificação de lotes urbanos no município de Alta Floresta, e dá 

outras providências”, de autoria dos vereadores Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), 

Emerson Sais Machado, Luiz Carlos de Queiroz, José Aparecido dos Santos (Cidão) 

e Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual não havendo discussão, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequencia solicitou 

ao Secretário a leitura do Projeto de Lei nº 028/2018, “autoriza o Executivo a 

conceder o desdobro de lotes nas situações onde já esteja caracterizado e dá outras 

providências”, de autoria dos vereadores Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), 

Emerson Sais Machado, Luiz Carlos de Queiroz, José Aparecido dos Santos (Cidão) 

e Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual não havendo discussão, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo solicitou a 

leitura do Requerimento Nº 059/2018, que em súmula “REQUER que encaminhe o 

presente expediente ao Secretário Municipal de Assuntos Estratégicos, Reinaldo de 

Souza (Lau), para que envie as razões que motivaram a remoção da faixa de pedestre 

recentemente construída na Avenida Colonizador Ariosto da Riva, proximidades do 

Posto Avenida, para apreciação”, de autoria do vereador Valdecir José dos Santos 
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(Mendonça), o qual foi discutido pelos vereadores: Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) esclarecendo que esta propositura é para obter a informação sobre o 

porquê de ter retirado esta faixa, que é uma reivindicação da sociedade. Disse que já 

esta vendo que não terá uma explicação sobre esta retirada. Mequiel Zacarias 

Ferreira disse que se o requerimento for atendido solicitou uma cópia, pois, se não 

houver uma justificativa plausível poderá solicitar auditoria devido ao uso indevido 

de dinheiro publico. Valdecir José dos Santos (Mendonça) concordou com o 

vereador Mequiel e que aguardará uma resposta do requerimento, acrescentando que 

não estão respeitando o trabalho dos vereadores. Emerson Sais Machado disse que 

é de extrema importância que o Executivo responda e explique o porquê da retirada 

da faixa, servindo de alerta nas suas ações. Após as discussões, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Em sequencia foi 

solicitado a leitura do Requerimento Nº 060/2018, que em súmula “REQUEREM 

que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que 

através do órgão competente, determine o envio a esta Casa de Leis de explicações 

sobre o não cumprimento da Lei Municipal nº 2.437/2018, que obriga o Poder 

Legislativo e Executivo a gravarem em áudio e vídeo todas as licitações realizadas 

no âmbito de cada Poder e publicarem nos respectivos sites oficiais em até 48 horas, 

após a abertura dos envelopes de propostas das licitações, considerando que 

verificado no portal da prefeitura não há qualquer disponibilização do referido 

conteúdo, para apreciação.”, de autoria dos vereadores Elisa Gomes Machado e 

Mequiel Zacarias Ferreira, o qual foi discutido pela vereadora Elisa Gomes Machado 

falando que é muito decepcionante que o vereador tenha que fazer requerimentos 

para que a Lei possa ser cumprida. Na reunião que tiveram com o Prefeito, o mesmo 

disse que já estava em funcionamento, porém o chefe do departamento falou que 

não. Disse que não adianta o vereador fiscalizar senão não houver cumprimento e 

transparência de suas ações. Esclareceu que a Câmara ainda não realizou nenhuma 

licitação e quando for realizar que a Lei possa ser cumprida. Após a discussão, a 

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

intermédio o senhor presidente solicitou que o Executivo ligue o alerta e busque se 
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planejar e encaminhar o código tributário para esta Casa de Leis para que possa ser 

apreciado e deliberado para melhorar suas arrecadação e poder realizar mais ações 

para a população. Disse que não haverá aumento de impostos e sim a regularização 

tributária que esta estagnada. Comunicou os vereadores que amanhã haverá uma 

reunião com a ENERGISA a partir das oito horas da manhã, e no dia vinte e sete de 

setembro haverá uma reunião com os diretores da CAB. Aproveitou para convidar a 

população para a Audiência Pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

através do Projeto de Lei nº 1956/2018, para o próximo dia seis de setembro às nove 

horas da manhã, no Plenário Arnaldo Corcino da Rocha. Parabenizou a todos os 

vereadores, base e oposição que vem cobrando o Executivo fortemente buscando 

melhorias ao município. Na sequência 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 nove minutos. 


