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

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

setembro do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e treze segundos, sob 

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

como, a presença dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto, Charles 

Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado, José Aparecido 

dos Santos (Cidão), José Elói Crestani, Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto 

Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen Dias dos Santos (Tuti), Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida Pires) e Valdecir José dos Santos (Mendonça). De princípio o Senhor 

Presidente cumprimentou a todos e solicitou do Senhor Secretário a leitura da lista de 

presença, o qual assim o fez. 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, solicitou do Senhor Secretário a leitura das correspondências recebidas que 

assim o fez, a saber: Oficio nº 256/2018/1ª PROJUS Cível Alta Floresta-MT, 

informando que houve Promoção de arquivamento referente a noticia fato instaurada 

sobre os atrasos no repasse de valores por parte do Estado de Mato Grosso aos 

municípios de Alta Floresta e Nova Monte Verde/MT, do Promotor de Justiça, 

Luciano Martins da Silva; Oficio n° 91/2018, Convite para apresentação da LOA – 

Lei Orçamentária Anual do exercício 2019 e Proposta sobre Revisão/Adequação dos 

valores da Planta Genérica do município, do Diretor de Planejamento, Diony Ferreira 

Lima; Oficio nº 126/2018/SMD/DMA, encaminhando o relatório de serviços da 

fiscalização de lotes urbanos, do Diretor de Meio Ambiente, Lucas C. de Fretias e da 

Secretária de Desenvolvimento, Célia Maria de Castro; Convite do Banco Santander 

para reinauguração da Agencia em Alta Floresta, da Gerente de Atendimento I, 

Heloisa Lizzi S. Gamba; Oficio N° 009/2018-CC, convidando para prestigiar 

Assembleia Geral para divulgar direitos previdenciários dos servidores, situação do 

Regime Próprio de Previdência IPREAF, bem como esclarecer eventuais duvidas, do 

Presidente do Conselho Curador do IPREAF, Kleber Zinimar Geraldine Coutinho; e 

Oficio CONT. N° 064/2018, encaminhando os Balancetes mensais dos períodos de 
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junho e julho de 2018, do Contador Municipal, Ademir Caione. Prosseguindo 

solicitou do senhor secretário a leitura matérias em apresentação que assim o fez, a 

saber: Indicações nºs 199, 200 e 201/2018, de autoria do vereador Marcos Roberto 

Menin; Indicações nº 202, 203 e 204/2018, de autoria da vereadora Elisa Gomes 

Machado; Projeto de Lei n° 031/2018, que em súmula “institui a campanha setembro 

amarelo e o dia municipal de previsões ao suicídio no calendário oficial do município 

de Alta Floresta”, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira. O Senhor 

Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme 

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

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

usar da Tribuna foi o vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) que 

cumprimentando a todos, iniciou registrando sua insatisfação com a Administração 

Municipal, citando a Secretaria de Infraestrutura que não cumpriu com o combinado 

junto à comunidade para construção do meio fio no bairro Cidade Alta. Mencionou 

que houve uma licitação para contratação de uma empresa para a construção dos 

meios fios, porem a mesma decidiu rescindir o contrato por não haver concordância 

com o que havia sido contratado. Relatou sobre as “picuinhas” que estão acontecendo 

entre secretários e coordenadores, e que em todas as seções os vereadores alertaram 

sobre a inércia do executivo em resolver esses problemas. Falou que se o Prefeito esta 

doente, que se afaste novamente e vai se tratar, e de a oportunidade da vice-prefeita 

voltar a governar o município. Citou que na saúde não funciona nada, exemplificando 

a região da “Pista do Cabeça” que se encontra abandonada. Mencionou que após uma 

reunião da ENERGISA, falavam nos corredores do PROCON que os vereadores não 

sabiam de nada. Constatou que alguns departamentos do Executivo deveriam ser 

trocados os secretários/coordenadores por não procederem como deveriam, 

prejudicando os trabalhos a serem desenvolvidos. Abordou sobre a falta de resposta de 

seus requerimentos encaminhados ao Executivo. Salientou sobre a situação dos 

caminhões da Coleta de Lixo que não iniciaram os trabalhos. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador Charles 

Miranda Medeiros que cumprimentando a todos, iniciou dizendo estaria aguardando 
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a presença do policial federal, Newton Ishii, conhecido como “Japonês da Federal” 

para apresentar seu livro no município e estando muito grato por ter escolhido Alta 

Floresta, mas por motivos de atraso em seu voo não conseguirá estar presente na 

sessão. Salientou sobre o alto índice de acidentes de trânsito, e a necessidade de 

instalação de redutores de velocidade os famosos “pardais” na Avenida Jayme 

Veríssimo Campos, devido à irresponsabilidade dos condutores que não respeitam os 

pedestres que utilizam a via. Demonstrou sua preocupação com o “lixão” que ainda 

contínua queimando, solicitando que a secretaria Célia de Castro apresente aos 

vereadores uma proposta para apagar o fogo, pois essa situação causa muito transtorno 

ao meio ambiente e a população. Mencionou se existe algum plano estratégico para 

período de chuva, já que no tempo da seca não apresentou planejamento, pois as 

chuvas estão chegando e a vias rurais já estão com problemas, a tendência é só piorar 

com o barro e as doenças da época. Sobre o período eleitoral, se diz impressionado 

com a falta de parceria de algumas pessoas ao Deputado Romoaldo, que não esta 

tendo o apoio necessário nesta eleição. Sobre o partido, disse que as possíveis 

mudanças ocorreram como “troca de moeda” para ajudar outro partido, sem que fosse 

feito qualquer consulta entre seus filiados. Fez mais algumas considerações, 

agradeceu. Neste intermédio, o senhor presidente vereador Emerson Sais Machado 

falou sobre o movimento que esta acontecendo, em “jogar pedras” no qual falou e não 

citou os nomes, mas que no momento de sua fala apresentara esses nomes. O próximo 

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

agradecendo a presença de todos, mostrando sua insatisfação com administração 

municipal. Relatou que foi convidado para um casamento na comunidade Ouro Verde 

e os moradores o cobraram providencias em relação às promessas não cumpridas 

feitas pela Secretaria de Infraestrutura para arrumar as estradas. Disse estar preocupado 

com o escoamento da produção agrícola e também os pequenos produtores da região, 

por não terem condições de realizar a retirada de seus produtos. Falou que se o Prefeito 

está com problema de saúde que passe o cargo a frente e vai cuidar de sua saúde. 

Acrescentou que existem pessoas quer trabalham próximos ao prefeito dizendo que 

estão orando pela sua melhora, mas na verdade querem vê-lo bem longe. Sempre diz 
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que “quer ter um milhão de inimigos mais nunca ter um amigo falso”, porem no 

executivo o que mais tem é pessoas falsas e que se alguém se sentir ameaçada podem 

procura-lo que ira falar olhando dentro dos olhos quem são elas. Disse ainda que seus 

votos não foram comprados e sim conquistados e foi eleito para defender a população 

do nosso município, e que seu gabinete e sua casa estão sempre abertos a todos. Fez 

suas considerações finais, agradeceu. Em prosseguimento, a vereadora Elisa Gomes 

Machado que cumprimentando a todos, iniciou agradeceu ao apoio dos Jornais Mato 

Grosso do Norte e Diário News e do site Noticia Exata por terem compartilhado e 

divulgado a alegria do Projeto OCUPARTE que completou cinco anos de existência. 

Falou que o trabalho de fiscalizar e cobrar dos vereadores esta sendo bem feito e que o 

Prefeito deveria vir a tribuna apresentar suas ações e não ir somente ao gabinete de 

alguns vereadores, acrescentando que irá continuar suas cobranças até o último dia de 

seu mandato. Mencionou que visitou a Secretaria de Saúde e Secretaria de Gestão, a 

fim de buscar informações sobre as suas reivindicações que não estão sendo atendidas. 

Disse que irá procurar saber onde está o erro para que esses problemas sejam 

solucionados, cintado que a mais de dois anos o ar condicionado da UDE esta 

instalado, mas não funciona. Falou que Secretário disse a ela que os materiais 

necessários manutenção estará chegando para realizar o serviço. Sobre iluminação da 

Pista do Cabeça, falou ao vereador Cidão que o secretário afirmou que o problema já 

foi resolvido. Alertou sobre o período de chuva que esta chegando e todas as unidades 

de saúdes estão com goteiras, em situação precária tanto para os usuários quanto para 

os funcionários, sendo uma falta de planejamento e comprometimento. Mencionou 

sobre a Farmácia Básica do Terminal Rodoviário continuará atendendo até às treze 

horas por falta de servidores e de um farmacêutico que tem uma carga horária de 

apenas vinte horas semanais. Cobrou o executivo por não ter incluído no processo 

seletivo a vaga para farmacêuticos. Acrescentou dizendo que o não atendimento a suas 

reivindicações, ocorrem por ser oposição ao prefeito, mas afirma que esta do lado da 

população. Sugeriu que haja reunião entre os secretários e o prefeito para definir as 

prioridades, já que o orçamento é curto, e tem que ajustar as necessidades da 

população. Acrescentou que continuará cobrando soluções para saúde todos os dias e 
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estará verificando sobre a falta de medicamentos e saber onde está ocorrendo o erro. 

Fez mais algumas considerações, agradeceu. Na seqüência, utilizou à tribuna a 

vereador, José Elói Crestani que iniciou seu discurso cumprimentando a todos, 

dizendo que fez uma visita a Secretaria de Infraestrutura relatando que a situação é 

preocupante, pois os equipamentos são poucos e precários, já que o município tem 

dois mil quilômetros e quarenta e uns bairros para que possam ser atendidos. Disse que 

o orçamento para Secretaria de Infraestrutura é de R$ 17 milhões, sendo muito pouco 

para muito serviço. Falou que os vereadores fazem as cobranças mais o executivo não 

tem condições para atender todas as reivindicações da população. Disse que não esta 

defendendo o Executivo somente passando a situação real que o município se 

encontra. Reiterou sua preocupação em relação ao período de chuvoso que está 

chegando e as estradas não estão preparadas. Por fim, falou que o Prefeito está 

passando por problemas de saúde e estando muito preocupado com a situação, 

agradeceu. Prosseguindo, a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) que 

iniciou seu discurso cumprimentando a todos, parabenizando o vereador Elói Crestani 

pelo seu pronunciamento. Disse que em visita a Prefeitura, como líder do prefeito, 

reuniu-se com alguns secretários, afirmando que realmente não tem orçamento, e 

nesses últimos três meses o executivo terá que saber quais são as prioridades a serem 

feitas. Sobre os problemas apresentados pelos vereadores no uso da tribuna, citando, 

os problemas da saúde pela vereadora Elisa, principalmente sobre a regulação que não 

possui servidores e nem local adequado para atender a população. Disse que a 

Secretaria de Obras esta fazendo o que pode e o trabalho não para e pontes foram 

arrumadas em algumas comunidades, e sobre os médicos faltantes foi aberto um 

processo seletivo, para cobrir também outras vagas. Sobre a coleta de folha comunicou 

que o caminhão estará passando essa semana. Salientou que a Secretaria de Saúde esta 

fazendo a Campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio e que o calendário 

esta no site para quem quiser acompanhar. Sobre a estrutura da saúde já teve 

autorização para reforma de dois postos de atendimento antes do período chuvoso. 

Sobre a cobrança do vereador Dida Pires, referente a Secretária de Educação, esta em 

andamento no jurídico e a conclusão será em breve. Em relação ao lixo que esta 
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queimando, é uma cobrança do vereador Charles, dizendo que o combate não esta 

parado, a coleta e o descarte é de responsabilidade da secretaria de infraestrutura e, o 

Ministério Público e a Sema esta fiscalizando o incêndio que está ocorrendo. 

Acrescentou que em mais breve o executivo terá procurar outra área para o aterro, pois 

o atual não tem mais condições de receber o lixo, e que a prefeitura não tem o valor 

para aterro novo, agradeceu. Prosseguindo, o vereador Demilson Nunes Siqueira 

iniciou cumprimentando a todos os presentes, dizendo que na sexta-feira passada, 

esteve na reunião do Conselho Municipal Desenvolvimento Rural Sustentável e uma 

das pautas que chamou sua atenção é de autoria da UNEMAT sobre a compostagem 

orgânica para os produtores e também chegou cinquenta mudas do Café Clonal para 

distribuição. Falou que a retroescavadeira “PC” foi consertada, e que houve o sorteio 

para utilização nas comunidades. Acrescentou que os produtores solicitaram o auxilio 

“gradagem” para auxilio da plantação e manutenção da pastagem. Na área esportiva, 

ocorreu no final de semana passada em Carlinda o encerramento do Campeonato 

Adão Barroso e a equipe Clarion de Alta Floresta sagrou-se campeã e que no próximo 

sábado iniciará o campeonato quarentão na chácara do Del Moro. Parabenizou a 

Escolinha Pé de Moleque, do professor Marcondes e do professor Edson do Projeto 

Futuro que estiveram com as crianças em Cuiabá representando Alta Floresta e o 

PRIFEST pelo seu trabalho para arrecadar fundos para banco de cadeira de rodas. 

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

o discurso cumprimentando a todos os presentes, dizendo que as cobranças são feitas 

há dois anos e os problemas não são resolvidos, sendo a ineficiência de alguns 

secretários do executivo, e o processo de licitação não “anda” relatando que em outros 

municípios as coisas evoluem. Falou que existem pessoas do Executivo vem nas 

sessões só para levar conversas distorcidas do Legislativo para o Prefeito e fazem isso 

só para manter seu cargo. Pontuou dizendo que se arrecadação esta baixa, não é para 

se aumentar os impostos mais sim estudar e cobrar os valores justos. Relatou que o 

vereador Dida Pires cobrou muito bem sobre as obras do meio fio, dizendo que foi 

realizada a licitação de cimento e uma empresa de Campo Grande ganhou, fazendo 

com que os serviços fiquem travados, extinguindo toda a culpa sobre o Senhor Eloi. 
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Falou para o Prefeito trocar alguns funcionários, pois alguns não estão interessados em 

trabalhar, e sim ficar fazendo “picuinhas”, pois senão tiver uma equipe unida as coisas 

não acontecem e quem sofre é a sociedade, recaindo a culpa sempre nos vereadores. 

Disse estar pronto para intimar essas pessoas a vir nas sessões e darem explicações 

para o povo. Afirmou que o setor de saúde também é responsabilidade do estado. Fez 

suas considerações finais, agradeceu. Na sequência o vereador Luiz Carlos de 

Queiroz iniciou cumprimentando todo público presente, informando que haverá 

reunião com a Águas de Alta Floresta, no dia vinte e sete de setembro. Salientou a 

necessidade de mais uma casa lotérica no município facilitando o atendimento a 

população. Apresentou seu descontentamento com Executivo, mesmo o prefeito Dr. 

Asiel sendo uma pessoa bem intencionada, concordando com o vereador Dida Pires, 

que falta mais sintonia no Executivo entre os secretários, coordenadores e diretores, o 

que acaba prejudicando o andamento de suas ações. Citou a falta de respeito com o 

Legislativo por parte de alguns funcionários do executivo principalmente aqueles de 

cargo de confiança, solicitando ao presidente que alguns servidores deveriam ser 

convocados para prestarem esclarecimentos. Disse que ficou sabendo que um grande 

empresário e pioneiro finalizou três grandes obras no município, porem não estava 

conseguindo um simples atestado de finalização de obras que é de direito da empresa. 

Concordou com os vereadores dizendo que é necessária a vinda destes servidores 

nesta Casa de Leis e na tribuna fazer os devidos esclarecimentos aos vereadores e 

população. Sugeriu ao Presidente Emerson para fazer uma reunião em caráter de 

urgência, salientando a falta de união da classe política principalmente da sua bancada, 

agradeceu. Prosseguindo, o vereador Marcos Roberto Menin iniciou 

cumprimentando a todos, parabenizando os organizadores da PRIFEST. Relatou que 

não se pode entrar no clima de guerra. Disse que esteve no setor rural acompanhando o 

trabalho dos maquinários para atender o setor da Pista do Cabeça. Sobre o 

pronunciamento do vereador Charles, disse que vivemos em uma democracia e que as 

cobranças sobre os políticos que representam não podem parar, acrescentando que tem 

uma parceria com o Deputado Dilmar, e não o considera como “paraquedista”, pois 

ajudou muito o município e as emendas dele não vieram mais por “pirraça” do 
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governador. Citou que em visitas a Capital do Estado nunca encontrou o prefeito no 

gabinete do Deputado Romoaldo, mas sempre em outros gabinetes. Fez mais algumas 

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

Santos (Tuti) iniciou cumprimentando a todos, dizendo que vivemos na democracia, e 

que temos sempre que dialogar sobre a política. Fez um breve esclarecimento sobre o 

pronunciamento do vereador Charles a respeito dos acordos políticos, acrescentando 

que tem pretensões futuras em ser prefeito. Sobre as condições das estradas rurais, 

disse que os empresários se reuniram e compraram todo material para revitalização 

dos bueiros MT-010, porém a Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, não 

possui mão de obra para realizar o serviço podendo prejudicar a retirada da produção 

agrícola. Falou que ficou sabendo sobre uma reunião que ocorrerá na Prefeitura para 

discutir sobre a agricultura, sendo uma proposição muito importante que vem se 

fortalecendo cada vez mais. Acrescentou que o município tem uma economia mista, 

que setor turístico é forte na região, e para tanto o Executivo tem que ter planejamento 

conforme orçamento disponível. Agradeceu. Na sequência utilizou a tribuna o 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira cumprimentando a todos, parabenizou a 

SECITEC pela realização da Terceira Mostra de cursos técnicos e profissionalizantes 

que aconteceu semana passada. Acompanhou a linha de discussão dos demais 

vereadores, dizendo que a Lei Orgânica, através do Artigo 24, condiciona os 

vereadores a “convocar Secretários Municipais e Prefeito, no prazo de oito dias, 

pessoalmente, prestar informações sobre assuntos previamente determinados, se acaso 

não apresentar explicação poderá ocorrer crime de administração publica”, e a 

convocação tem que ser via Mesa Diretora ou através das comissões e a seu ver tem 

que convocar primeiro o Prefeito, que é o responsável e o que toma as decisões finais 

no Executivo. Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o 

vereador Luiz Carlos de Queiroz que discordou com a fala do vereador Mequiel 

dizendo que de imediato teria que ter os esclarecimentos dos Secretários e 

Coordenadores, pois, é de onde está havendo a falta de respeito. Retomando, o 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira falou sobre o posicionamento do vereador Luiz 

Carlos, pontuando que, teoricamente quem manda é o “cacique”, mais já que o 
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“cacique” não manda, realmente a situação se complica, acreditando que, tem que ser 

convocado primeiro o Prefeito para resolver essas situações, sendo cansativo ficar 

repetindo sempre as mesmas cobranças, porque para população dá a impressão que 

não estamos trabalhando, isso não é verdade, pois os vereadores fazem cobranças e 

indicações mais não se resolve. Exemplificou sobre uma indicação da vereadora Cida 

que foi atendida para realizar a manutenção da Vicinal Aurora e ele havia feito outra 

para a manutenção do bueiro na vicinal Pioneira, que é a estrada ao lado, mas não foi 

consertado. Acrescentou que a secretaria deveria ter resolvido os problemas de uma 

vez já que estava nas proximidades, prejudicando e agravando, uma vez que o 

transporte escolar passa pela vicinal. Sobre o orçamento, disse vem analisando os 

balancetes mês a mês, estando contente que tenha chegado e apresentado nesta sessão 

os balancetes referentes aos meses de junho e julho. Acrescentou que nota aumento 

nas contratações, com exceção ao mês que houve intervenção do Ministério Público, 

no qual houve uma diminuição nas contratações. Falou que sempre reclamam que não 

tem orçamento e desse jeito nunca irá ter, com tantas contratações sem necessidade 

não terá como atender as demandas. Mencionou sobre o processo seletivo que está em 

aberto e não atende todas as áreas, principalmente a de farmacêutico e dos agentes 

comunitários de saúde, pois, existem mais de dez áreas descobertas, que continuarão 

assim. Relatou que as indicações não são tratadas com seriedade, concordando com o 

vereador Luiz Carlos e acreditando que o Executivo acha que os vereadores estão 

brincando. Lembrou que logo chegará o período das chuvas e as mesmas 

problemáticas de sempre junto com ele. Fez um breve relato sobre os trabalhos 

realizados, citando a visita as obras públicas no município, acompanhamento da 

situação das queimadas, que conforme dados da secretaria os focos de incêndio não 

diminuíram. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Nesse intermédio o 

presidente Vereador Emerson Sais Machado disse ao vereador Luiz Carlos de Queiroz 

sobre a Casa Lotérica que estará entrando em contato com a Caixa Econômica Federal 

para resolver a problemática da fila existente na única lotérica em funcionamento. 

Acrescentou que ira agendar a reunião em caráter de urgência para convocar 

Secretários, Diretores, Prefeito e Vice-prefeita. Relatou que a época da chuva esta para 
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chegar, os buracos nas ruas também e a população irá colocar a culpa nos vereadores, 

porém quem assumiu a responsabilidade tem que cumprir ou receber a culpa. Neste 

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

Emerson Sais Machado iniciou cumprimentando a todos, alertando o Executivo, 

porem a desculpa é sempre que não tem dinheiro, mas essa desculpa não “cola” mais. 

Acrescentou que é necessário haver as prioridades, a começar pela saúde e escutar 

atentamente todos os vereadores e todos com reclamações em várias áreas. Mencionou 

que esta Casa de Leis vem sendo muito parceira do Executivo aprovando os projetos 

mesmo em caráter de urgência, porém mesmo sendo da base não irá “passar a mão na 

cabeça”, pois as cobranças da população não param. Sobre a questão do “lixão” que 

esta a mais de trinta dias queimando e que o secretário terá que dar explicações. Falou 

sobre um movimento contra o Deputado Romoaldo, a quem ajudou na época de 

campanha do prefeito e agora o abandonou, dizendo que a Vice-prefeita Néia e o 

Secretário Lau estão apoiando outro candidato e que as portas de seu gabinete esta 

aberta a essas pessoas para esclarecimentos e que em sua opinião teriam que pedir 

exoneração imediatamente. Relatou que a insatisfação do vereador Dida Pires e a 

também a sua, citando a licitação de pedra que custou quatro milhões, mais o restante 

de materiais e o executivo não consegue nem ao menos executar a construção do meio 

fio da Cidade Alta mesmo os moradores executando a aquisição do material. 

Acrescentou que o executivo não possui nem planejamento e nem controle, não 

querendo e nem respeitando essa Casa de Leis. Falou sobre a calamidade que esta a 

“Pista do Cabeça”, que mesmo com cronograma para usar as máquinas essa 

comunidade ficou por último. Fez um breve comentário sobre as condições de saúde 

do prefeito, que deveria vir a esta Casa de Leis e conversar com os vereadores. Disse 

que não existe planejamento, as licitações sempre estão atrasadas e não existe nem 

comunicação e nem união entre os Secretários e o Prefeito. Diante de todas as 

situações que vem ocorrendo, falou que irá convocar um a um, dos secretários para dar 

explicações sobre as suas ações. Fez suas considerações finais, agradeceu. Nesse 

intermédio o vereador Charles disse que a democracia existe para cada um votar em 

quem quiser e o que não pode é confundir democracia com individualismo e se está 
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aqui como vereador no momento é porque o seu partido fez uma coligação com o 

MDB e se isso não tivesse ocorrido dificilmente conseguiria os dois mil e quinhentos 

votos, não podendo é virar as costas ao Deputado Romoaldo que ajudou o PSD a ter 

representantes tanto no executivo quanto no legislativo, sendo grato pela coligação 

feita. Retornando à presidência, nesse intermédio o presidente vereador Emerson Sais 

Machado disse que falar do caráter que algumas pessoas não têm, citando o Secretário 

de Assuntos Estratégicos, que na disputa da votação da mesa trabalhou contra a sua 

pessoa duramente e por isso deu sua palavra ao Prefeito que não iria “mexer” com ele, 

porem com os fatos ocorridos o secretário deveria pedir exoneração. 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 021/2018, que em súmula 

“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 Emerson Sais Machado, a qual não havendo 

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

Solicitou ao Secretário a leitura Projeto de Lei nº 1.958/2018, que em súmula 

“autoriza o município a celebrar contrato de concessão de uso de área do Aeroporto 

Piloto Osvaldo Marques Dias, para instalação e manutenção de posto de combustível, 

e dá outras providências”, de autoria do Executivo Municipal, o qual não havendo 

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

Na seqüência solicitou ao Secretário a leitura do 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 do vereador Oslen 

Dias dos Santos (Tuti), o qual não havendo discussão, a matéria foi colocada em 

votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Em sequência realizada a leitura da 

Moção nº 037/2018, “PESAR à família do empresário RONALDO BENETTI, 

falecido no último dia 05 de setembro, no município de Sinop”, de autoria do vereador 

Luiz Carlos De Queiroz, o qual não havendo discussão, a matéria foi colocada em 

votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Na sequência realizada a leitura da 
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Moção nº038/2018, “PESAR à família do ex-vereador de Alta Floresta, Sr. EDSON 

APOLINÁRIO, falecido no último dia 07 de setembro, aos 57 anos de idade, no 

município de Cornélio Procópio/PR.” De autoria da Câmara Municipal, o qual não 

havendo discussão, a matéria foi colocada em votação, o qual foi aprovado por 

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

Justiça e Redação Final, a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) solicitou que 

fosse colocado sob deliberação do plenário, pedido de dispensa de Redação Final dos 

Projetos de Lei nº 1958 e 029/2018, o qual foi concordado por todos. 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 doze minutos. 


