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

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

setembro do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e trinta minutos, sob 

a Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, bem 

como, a presença dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), 

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

foi aprovada. Em seguida o Senhor Presidente solicitou do senhor secretário a leitura 

do Ofício nº 283/2018, em regime de urgência especial ao Projeto de Lei nº 

1960/2018, o qual não havendo discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou do Senhor Secretário a leitura 

das correspondências recebidas que assim o fez, a saber: Ofício nº 206/2018-PJ, 

encaminhando em mídia digital os Decretos Municipais expedidos pelo Poder 

Executivo no mês de Agosto deste ano, da Procuradora Jurídica, Naiara Rossa 

Morello; e Convite SECITEC- III Mostra dos cursos profissionalizantes, que 

acontecerá no dia 14 de setembro do corrente ano. Após o Senhor Secretário fez a 

leitura matérias em apresentação que assim o fez, a saber: Indicações nºs. 197 e 

198/2018, de autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida). O Senhor 

Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme 

disposição regimental. Passando ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente 

comunicou que o tempo destinado a cada um será de sete minutos, conforme ordem. 

A primeira a usar da Tribuna foi à vereadora Elisa Gomes Machado que 

cumprimentando a todos, iniciou seu discurso deixando seus pêsames aos familiares 

pelo falecimento do ex-vereador Edson Apolinário. Na sequência parabenizou o 

Departamento de Cultura e Juventude, em nome do seu diretor Kauan Lima e Marcia 

Trindade, pela realização do 21º Festival Rural, na comunidade Rio Verde, no último 

dia 08 de setembro que teve grandes apresentações, se colocando a disposição dos 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 2 de 11 
 
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/ 

mesmos. Pediu para a líder do prefeito vereadora Cida, resposta sobre a não 

realização da coleta do lixo seco, principalmente no bairro São José Operário, 

dizendo que este lixo se torna perigoso devido ao período de seca e estiagem, 

correndo o risco de incêndio. Pontuou ainda sobre a molhagem das ruas, onde a 

população cobra a inserção de quebra mola nos bairros para reduzir a velocidade dos 

carros, ajudando assim a amenizar a poeira. Falou sobre o ar condicionado da 

fisioterapia da Policlínica, que já foi comprado, mas que até então não foi instalado, 

onde ao procurar respostas junto à Secretária, ainda não obteve nenhuma explicação. 

Cobrou uma atenção especial a esta problemática, pois a instalação deste irá auxiliar 

a população que precisa dos serviços da fisioterapia. Disse que ao visitar no período 

vespertino a Farmácia Básica localizada na rodoviária, estava fechada, e ao se 

informar sobre o período de atendimento, foi avisada que só funciona no período 

matutino, onde procurou saber o motivo e foi informada que é por falta de 

funcionário. Disse que ira procurar a Secretaria de Saúde e pedir para que esta 

situação possa ser resolvida, pois é necessário que funcione nos dois períodos, 

facilitando assim para a população que precisa deste serviço. Pediu que o Executivo 

que tenha um olhar carinhoso com o setor da saúde no município, que as 

reclamações da população a este setor são diversas e que continuara cobrando e 

fiscalizando o executivo, principalmente com relação à Secretaria de Saúde. Em 

sequência quem utilizou a tribuna foi o vereador José Elói Crestani que iniciou 

cumprimentando a todos, comentando sobre uma vista realizada ao Hospital Santa 

Rita e que em conversa com os médicos Marcelo e Renato, sobre a futura 

inauguração de dez leitos de UTI. Falou ainda que pretende realizar uma reunião 

com o Prefeito pedindo que este interceda junto ao Governo do Estado para cobrar o 

compromisso que foi firmado no passado sobre o convênio dos leitos pelo SUS, pois 

o município necessita desses leitos. Finalizou agradecendo a presença de todos. Na 

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

iniciou seu discurso cumprimentando a todos, parabenizando o Diretor de Cultura, 

Kauan Lima, pela organização do 21º Festival Rural. Comentou sobre as cobranças 

da vereadora Elisa com relação à coleta do lixo seco, explicando que é por falta de 

caminhões, acrescentando que serão realizadas contratações de caminhões, tanto para 

coleta, quanto para a molhagem das ruas. Pontuou ainda sobre a contratação de 

médico por quarenta horas semanais para atender no Posto de Saúde do bairro Vila 
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Nova. Disse ainda que em visita a Secretária de Saúde, Roberta Cordeiro, foi 

comunicada que está com poucos medicamentos disponíveis para a população, 

cogitando assim a possibilidade de novas aquisições para suprir esta demanda. Com 

relação ao setor de saúde, parabenizou a equipe de vacinação que atendeu e bateu a 

meta do Ministério da Saúde em ter noventa por cento de crianças vacinadas na 

campanha contra a poliomelite e sarampo. Agradeceu ao Rotary Club, Lions e Casa 

da Amizade por ter auxiliado na divulgação da campanha. Pontuou ainda sobre o 

cascalhamento realizado no Setor Sul, onde foi realizada a operação tapa buraco nas 

avenidas Ariosto da Riva e Ludovico da Riva Neto, bem como na Perimetral Robson 

Silva. Falou sobre o ponto de ônibus em frente a escola Marinês e sobre o 

recebimento de dois veículos modelos Van em parceria com o Ministério do 

Trabalho, onde uma foi doada para o Projeto Nova Chance e outra para o CRAS. 

Finalizou dizendo que, como líder do prefeito, esta atenta as cobranças realizadas 

pelos vereadores e população, e que vem repassando todas ao executivo municipal, e 

se coloca á disposição dos vereadores para cobranças de requerimentos e indicações 

juntamente ao prefeito para que sejam cumpridas. Prosseguindo, o vereador 

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

presentes, agradecendo ao Secretário de Obras, Elói Almeida, pelo serviço de "tapa 

buraco" na Avenida Bom Pastor, no bairro Cidade Alta. Falou que, como 

representante do povo fica contente quando a população esta contente e ao ser 

atendido pelo Executivo Municipal em suas indicações. Disse ainda que esteve na 

casa do Prefeito para ter uma conversa sobre fofocas e mentiras que estão 

acontecendo, onde estão dizendo que ele vem criticando o Prefeito. Acrescentou que 

tal situação não é da sua índole, que preza pela verdade. Usando da prerrogativa 

regimental de aparte, fez uso da palavra o vereador Charles Miranda Medeiros, 

onde falou que as pessoas não se incomodam com "cachorro morto", que se estão 

criticando é por que este vem prestando um bom trabalho. Aconselhou para que ele 

não venha se preocupar com conversas fiadas ou fofocas e sim em continuar 

apresentando um excelente trabalho. Retornando, o vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça) falou que acredita em Deus e que a verdade aparecerá. Disse 

que em seu ponto de vista a imprensa deve ser mais valorizada, pois se acontece algo 

bom estes mostram e se for ruim também é divulgado, sendo o canal de informações 

da população. Finalizou ainda dizendo que o próximo Prefeito do município deve 
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sair do Legislativo, acreditando que é uma espécie de escola preparatória para o 

executivo, agradecendo a presença de todos. Na sequência o vereador Luiz Carlos 

de Queiroz iniciou cumprimentando todo público presente, solicitando um minuto 

de silêncio pelo falecimento do ex-vereador Edson Apolinário. Comentou que foi 

uma semana muito triste, com falecimentos dois conhecidos, incluindo um ex-

funcionário Ronaldo. Disse que seu pronunciamento do dia seria com relação a 

Casas Lotéricas do município, que as filas estão muito grandes, o povo fica 

aguardando ser atendido debaixo do sol quente. Relembrou que houve um projeto de 

sua autoria, com emendas propostas pelo vereador Dida Pires onde as agências 

lotéricas são obrigadas a oferecer água e banheiro para seus usuários, pontuando que 

o tempo de espera é superior aos 20 minutos estabelecidos por lei. Usando da 

prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o vereador Emerson Sais 

Machado disse que contas de energia e água não são pagas por aplicativos, o que em 

sua opinião é uma perca para população, que hoje em dia esta habituada com a 

facilidade dos aplicativos de pagamentos virtuais. Retornando, o vereador Luis 

Carlos de Queiros disse que em sua opinião deveria haver mais agências lotéricas 

no município, ou convênios com demais estabelecimento para pagamento de boletos 

bancários e contas de energia e água, facilitando para a população que precisa destes 

serviços. Finalizou agradecendo a presença de todos. Prosseguindo, o vereador 

Marcos Roberto Menin iniciou cumprimentando a todos, prestando condolências a 

família do ex-vereador Edson Apolinário, falecido no último dia 07 de setembro. 

Falou sobre uma conversa com um morador da Comunidade Pista do Cabeça que os 

produtores se uniram para abrir uma estrada, pedindo apoio com maquinário, onde 

solicitou ajuda ao Secretário de Obras, para dar este auxílio. Disse ainda que suas 

indicações, com pedido de cascalhamento na zona rural ainda não foram atendidas. 

Pontuou ainda sobre o não cumprimento do cronograma de serviços realizados pela 

Secretária de Obras, que não é justo colocar um serviço com data para ser realizado 

para a população e depois não cumprir com tal procedimento. Em sequência, 

parabenizou a organização do 21º Festival Rural, acentuando que em ocasiões desses 

eventos que estiver um vereador presente prestigiando o evento, que venha ser 

mencionado pelos organizadores, pois os vereadores desta Casa de Leis sempre 

apoiam eventos realizados pelo Departamento de Cultura. Agradeceu o Executivo 

pela doação da areia para quadra do Jardim das Flores, e parabenizou o Diretor do 
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Esporte Rodrigo por mais uma rodada do campeonato na Cidade Alta. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu a presença de todos. O próximo a usar a tribuna 

foi o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), que cumprimentando a todos, 

comentou sobre a preocupação com o município, pois há diversos serviços sendo 

iniciados e não finalizados, e que a população esta cobrando em demasia. Falou 

ainda sobre a falta de coleta de lixo seco no bairro Jardim das Araras, onde não há 

caminhões para executar os serviços. Comentou sobre a falta de planejamento e 

gestão do Executivo nas execuções dos trabalhos. Usando da prerrogativa regimental 

de aparte, fez uso da palavra a vereadora Elisa Gomes Machado pontuou que os 

secretários fiquem atentos para os problemas em suas pastas, onde não podendo 

contratar que se faça um remanejamento de funcionários e orçamentos para ajudar. 

Retornando o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) disse que infelizmente não é 

só remanejando, pois ao se cobrir um “santo” deixa o outro descoberto, e que em sua 

opinião os secretários da pasta da obra e saúde estão realizando "milagres" para 

mantê-las em funcionando. Pontuou ainda que se a Prefeitura continuar sem 

planejamento para a gestão dos recursos, não levará muito tempo para esta parar de 

vez, e que os funcionários que não realizarem suas atividades, devem ser exonerados. 

Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o vereador Valdecir 

José dos Santos (Mendonça) disse que a Prefeitura deveria ser como nas empresas 

particulares, onde se um funcionário não produz este é exonerado do cargo, dando 

vaga para quem quer realmente executar os trabalhos. Retornando o vereador Oslen 

Dias dos Santos (Tuti) falou sobre o período das chuvas que está próxima, aonde a 

população cobra sobre buracos nas ruas e com a chuvas vem a lama, pedindo solução 

destas problemáticas. Finalizou deixando seu pesar para os familiares do ex-vereador 

Edson Apolinário, falecido no último dia 07 de setembro. Na sequência utilizou a 

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

parabenizando pela passagem do aniversário do vereador Cidão, desejando lhe 

muitas felicitações. Parabenizou também os atletas que participaram do 19º 

Campeonato Brasileiro de Karatê, Natanael de Souza, Alisson Bruno e Eduarda 

Santos Paulo, deixando seus reconhecimentos a eles. Parabenizou o Corpo de 

Bombeiros pela conclusão do Projeto Social Bombeiros do Futuro, com 26 alunos 

atendidos. Parabenizou a Escola Jardim das Flores, pela iniciativa em realizar um 

desfile no Dia da Independência e a direção pela organização. Parabenizou Kauan 
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Lima e Márcia Trindade pela realização e organização do 21º Festival Rural, na 

comunidade Rio Verde, estendendo seus cumprimentos aos vencedores do festival – 

Pedro Ditós, Walter, José Miranda, Gislaine, José Dias e a Nova Banda da Cidade. 

Falou sobre a realização da Audiência Pública para discutir a LDO e que em sua 

opinião as coisas continuarão difíceis, e, que nesta previsão orçamentária não vê 

setores emergentes como, por exemplo, a saúde sendo priorizados. Comentou sobre 

o projeto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que ainda não saiu do papel, na 

qual pontua que quando não tem previsão orçamentária adequada, não haverá 

orçamento para aquele departamento. Usando da prerrogativa regimental de aparte, 

fez uso da palavra o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) questionou se seria sobre 

a UPA ou Posto de Saúde que o vereador estava falando, pois existe um processo 

federal que está dentro de um prazo, senão o município terá que devolver este 

recurso. Retornando, o vereador Mequiel Zacarias disse que está cobrando e que fez 

notificações por escritos, com diversas questões, como por exemplo, as obras das 

escolas, UPA, creche municipal e que não vê esforço do Executivo em resolver estas 

situações. Falou que as reclamações e cobranças são as mesmas, realizadas por 

diversos vereadores desde o ano passado e ainda assim até a presente data não 

havendo soluções para estas problemáticas, faltando organização por parte do 

Executivo. Comentou que ao obter resposta dos ofícios de cobranças enviados a 

departamentos, as respostas vêm pouco conclusivas, citando como, por exemplo, a 

resposta de um ofício do Departamento de Trânsito sobre implantação de faixas de 

pedestre, na qual não há um cronograma de realização destas anexado. Pontuou 

ainda que mesmo com pouco recurso, quem se prontificou a assumir uma atividade 

no Executivo a frente de alguma pasta, tem que fazer esta funcionar. Finalizou 

agradecendo a presença de todos e desejando uma boa continuidade de sessão. Neste 

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

Emerson Sais Machado iniciou cumprimentando a todos, em especial a Mesa 

Diretora, agradecendo pela confiança depositada para a sua reeleição, demonstrando 

sua gratidão. Lembrou sobre o alerta feito ao Executivo, afirmando que os 

vereadores, são uma espécie de para-choque para a população, pois as cobranças são 

realizadas diariamente aos vereadores. Explanou ainda que o Executivo tem que ter 

responsabilidade, principalmente com o orçamento, que a área da saúde, deve ser 

priorizada. Acrescentou que deve ter uma melhor gestão do dinheiro público, onde 
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em seu ver esta faltando planejamento e as cobranças por parte do Prefeito aos 

Secretários. Falou que qualquer funcionário que não cumprir suas funções devem ser 

exonerados, pois ao se tratar de dinheiro público não pode ter desperdício. Pontuou 

ainda que vem cobrando a mais de cinco anos a discussão da Planta Genérica do 

município e do código Tributário, ressaltando a demora das soluções para as 

problemáticas do município. Cobrou do prefeito celeridade das ações do executivo, 

pois as cobranças estão em demasia. Pontuou sobre a falta de planejamento do 

Executivo, e que a Câmara esta sempre auxiliando no que for preciso, mas que o 

Prefeito tem que “acordar”" e gerenciar melhor os seus recursos. Pediu a líder do 

Prefeito para que veja a possibilidade de fazer um projeto para recapeamento da 

perimental, que o Deputado Bezerra prometeu uma emenda para realização deste 

serviço. Finalizou fazendo mais algumas considerações, agradecendo a presença de 

todos. 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 

nº1960/2018, que em súmula “altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.107/2001, e 

da outras providências”, de autoria do Executivo Municipal, o qual foi discutido 

pelos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira que cumprimentou a todos 

novamente, dizendo que nesse caso especifico é um acréscimo de funcionalidade 

para um determinado setor, onde entende que por conta de haver termo de intimação 

fiscal para o município, e que não há mudanças de valores e nem nada no sentindo, 

manifestando favorável ao projeto, compreendendo o regime de urgência. Elisa 

Gomes Machado comentou que teve algumas duvidas sobre o projeto com relação a 

um documento em anexo do mesmo, mas que a Secretária Jurídica da Prefeitura 

esclareceu. Pediu ao presidente que todos os regimes de urgência sejam discutidos 

antes, pois as vezes o tempo hábil para conhecimento deste é muito pequeno. Neste 

caso ela entendeu a urgência deste projeto, mas que em uma próxima ocasião, 

principalmente com relação a projetos do executivo, espera que alguém do executivo 

venha explicar o projeto para os vereadores, assim como a necessidade de tramitação 

em regime de urgência. Emerson Sais Machado falou que o projeto é importante, 

agradecendo o bom senso dos vereadores, mas que os projetos deveriam ser 

discutidos, para que as duvidas sejam sanadas. Charles Miranda Medeiros pontuou 

ainda que a prefeitura faz isso costumeiramente, onde em sua opinião é uma falta de 
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respeito com os vereadores. Falou ainda sobre os eventos realizados pelo executivo 

que mesmo tendo vereadores no recinto prestigiando o evento, estes não são 

mencionados pelos organizadores, faltando assim com o devido respeito ao outro 

poder do município, o Poder Legislativo. Emerson Sais Machado citou como 

exemplo a falta de respeito aos Edis, devido a não participação do vereador "Cidão", 

no Festival Rural, mesmo tendo indo a seu pedido como representante da Câmara, 

lamentando o ocorrido. Após as discussões, a matéria foi colocada em votação, a 

qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência solicitou ao Secretário a leitura da 

Redação Final do Projeto de Lei nº 027/2018, que em súmula “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”, o qual não havendo discussões, a matéria foi 

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

do senhor secretário a leitura da Redação Final do Projeto de Lei nº 028/2018, que 

em súmula “autoriza o Executivo a conceder o desdobro de lotes nas situações onde 

já esteja caracterizado e dá outras providências”, o qual não havendo discussões, a 

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

momento, visando tornar o processo mais célere solicitou a leitura de forma global 

das Emendas nº 039, 040, 041, 042 e 043/2018, o qual o fez saber: Emenda nº 

039/2018, modificativa e aditiva ao artigo 1º do Projeto de Lei nº 021/2018, que 

“dispõe sobre a proibição do consumo em locais públicos e venda de cachimbo 

conhecido como “narguile” aos menores de 18 (dezoito) anos, e dá outras 

providências”, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira, relator na Comissão 

de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social; Emenda nº040/2018, modificativa e 

aditiva ao artigo 1º do Projeto de Lei nº 021/2018, que “dispõe sobre a proibição do 

consumo em locais públicos e venda de cachimbo conhecido como “narguile” aos 

menores de 18 (dezoito) anos, e dá outras providências”, de autoria do vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira, relator na Comissão de Saúde, Meio Ambiente e 

Assistência Social; Emenda nº 041/2018, aditiva ao artigo 4º do Projeto de Lei nº 

021/2018, que “dispõe sobre a proibição do consumo em locais públicos e venda de 

cachimbo conhecido como “narguile” aos menores de 18 (dezoito) anos, e dá outras 

providências”. de autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, relator na 

Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social; Emenda nº 042/2018, 
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modificativa ao artigo 5º do Projeto de Lei nº 021/2018, que “dispõe sobre a 

proibição do consumo em locais públicos e venda de cachimbo conhecido como 

“narguile” aos menores de 18 (dezoito) anos, e dá outras providências”, de autoria do 

Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, relator na Comissão de Saúde, Meio Ambiente 

e Assistência Social; Emenda nº 043/2018, modificativa e supressiva ao Projeto de 

Lei nº 021/2018, que “dispõe sobre a proibição do consumo em locais públicos e 

venda de cachimbo conhecido como “narguile” aos menores de 18 (dezoito) anos, e 

dá outras providências”, autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, relator na 

Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, as quais foram discutidas 

em blocos pelos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira disse que essas Emendas 

são resultados de uma discussão com José Aparecido da Vigilância Sanitária e o 

Claudiomiro Vieira, coordenador do Programa Sáude na Escola, que trabalha com 

esta temática nas escolas, que a Emenda nº 039/2018 cujo objetivo é ampliar o 

alcance da Lei e acrescenta também que o ambiente de uso coletivo privado, espaço 

de convivência mútua, onde os usuários deste espaço não sejam expostos a fumaça 

deste cachimbo. A Emenda nº 040/2018, prevê o aumento de cem para mil UPFM, 

pois, o valor da mesma é de apenas trinta e um reais e sete centavos, segundo 

informações do Execcutivo, que além da multa, se não cumprida às exigências legais 

o estabelecimento deverá perder além do alvará de funcionamento, o alvará de 

Vigilância Sanitária também. A Emenda nº 041/2018, é referente ao acréscimo de 

Legislação Penal. A Emenda nº 042/20148 é apenas uma alteração textual, para 

facilitação de visualização para da placa de proibição de uso para consumo a 

menores de idade. A Emenda nº 043/2018, é sobre a realização de campanhas 

educativas pelas Secretarias de Saúde e Educação, bem como os conselhos que tem 

afinidade com o tema, a fim de conscientizar a população dos danos causados á 

saúde relativo ao consumo deste cachimbo. Foi alterado ainda o prazo de vigência da 

Lei para cento e vinte dias, para que os estabelecimentos se organizem e adéquem os 

espaços perante a nova Lei. Emerson Sais Machado agradeceu e parabenizou as 

emendas em seu projeto, afirmando que estas o enriqueceram. Finalizou pedindo o 

voto favorável dos vereadores às emendas propostas pelo colega. Após as 

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

unanimidade. Na sequencia solicitou ao secretário a leitura do Projeto de Lei nº 

021/2018, que em súmula “dispõe sobre a proibição do consumo em locais públicos 
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e venda de cachimbo conhecido como “narguile” aos menores de 18 (dezoito) anos, 

e dá outras providências”, de autoria do vereador Emerson Sais Machado, o qual foi 

discutido pelos vereadores: Emerson Sais Machado disse que é um projeto que é 

importante para o município, pedindo voto dos colegas edis para aprovação da 

matéria. Valdecir José dos Santos (Mendonça) parabenizou o vereador Emerson 

pela criação do projeto e ao Vereador Mequiel pelas emendas propostas, que em sua 

opinião, mesmo sendo uma droga licita em seu ver é a porta de entrada para drogas 

mais pesadas, e que este projeto estará proibindo a venda para menores. Emerson 

Sais Machado complementou que a grande incidência de câncer no pulmão é 

causada pelo uso deste cachimbo. Charles Miranda Medeiros comentou sobre esse 

projeto ser essencial para a saúde pública, onde afirma que o nárguile tem mais de 

mil substancias tóxicas, e que o poder dele em lesionar os órgãos é muito superior ao 

do cigarro, prejudicando em grande demasia a saúde de quem consome. Mequiel 

Zacarias Ferreira sugere ampliar a discussão sobre a Lei na Assembléia 

Legislativa, pois a Lei Estadual é muito simples, tendo em vista que se trata de saúde 

Pública. Comentou que juntamente com a vereadora Elisa Gomes, fez uma emenda 

de destinação de recursos ao programa Saúde na Escola na LDO, considerando a 

importância da conscientização nesse sentindo. Após as discussões, a matéria foi 

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

leitura do Oficio nº 089/2018, que “dispõe sobre a utilização do Plenário Arnaldo 

Corcino da Rocha, no dia 26 de setembro de 2018, das 18h30min às 21h30min, com 

a finalidade de realização da Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual — LOA 

2019, de autoria da Prefeitura Municipal de Alta Floresta/Direção de Planejamento, o 

qual foi discutido pelos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira registrou dizendo 

que nesta ocasião será discutido resultado do trabalho da Comissão sobre a Planta 

Genérica do Município, solicitando que o convite seja formalizado a população, 

acrescentando também este assunto no convite da audiência. Emerson Sais 

Machado afirmou que será enviado um oficio de gabinete, informando ao Executivo 

que este assunto seja incorporado no convite. Após as discussões, a matéria foi 

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

a leitura da Moção nº 035/2018, de “PESAR à família do pioneiro Sebastião Aguiar 

da Silva, popular “Sabá”, falecido no último dia 1º de setembro, aos 75 anos de 

idade”, de autoria da Câmara Municipal, o qual não havendo discussões, a matéria 
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foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência 

realizada a leitura da Moção nº 036/2018, de “PESAR à família do pioneiro Mario 

Zanin, falecido no último dia 2 de setembro, aos 67 anos de idade”, de autoria do 

vereador Emerson Sais Machado, o qual não havendo discussão, a matéria foi 

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

senhor presidente falou sobre o evento do Dia do Idoso, que será realizado pela 

Igreja Batista Nacional no dia 30 de setembro, com churrasco beneficente na chácara 

da igreja. No dia 1º de outubro haverá a passeata do Bom Caminho, às 17 horas, com 

saída da Igreja Batista Nacional no Setor J, com encerramento na Praça Cívica. 

Pontuou ainda sobre a grande quantidade de multas de trânsito geradas no município 

com relação ao uso de telefone celular, onde ira solicitar que seja realizada uma 

campanha de conscientização por parte da Coordenação de Trânsito para a 

população. 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 dezoito minutos. 


