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Ata da trigésima Sessão Ordinária, da segunda Sessão Legislativa, da nona 
Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, ao décimo sexto dia do mês de 
outubro do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e dezenove 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, foram colocadas em discussão e votação as atas das sessões anteriores 
(29ª Sessão Ordinária e a 10ª Sessão Extraordinária), as quais foram aprovadas. Em 
seguida, solicitou do Senhor Secretário a leitura das correspondências recebidas que 
assim o fez, a saber: Oficio n° 134/2018 em resposta ao Requerimento nº 064/2018, 
encaminhando a particularidade de cada obra do município. Após o Senhor Secretário 
fez a leitura matérias em apresentação que assim o fez, a saber: Indicações n°s. 239, 
240, 241, 242 e 243/2018, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; Indicações 
n°s. 244, 245 e 246/2018, de autoria do vereador Marcos Roberto Menin; Indicações 
n°s 247, 248 e 249/2018, de autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida); 
Indicações n°s 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257/2018, autoria vereador 
Mequiel Zacarias Ferreira; Projeto de Lei nº 1961/2018, que em súmula “estima a 
receita, fixa a despesa do município de Alta Floresta/MT para o exercício de 2019, e 
dá outras providências”, autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 033/2018, que 
em súmula “dispõe sobre a autorização para a criação de guia de divulgação dos 
serviços relativos à saúde da mulher e dá outras providências”, de autoria da vereadora 
Elisa Gomes Machado; e Projeto de Lei nº 034/2018, que em súmula “reconhece 
como parte integrante da malha viária municipal e oficialmente denominada como 
“Vicinal Getsemani” a via que especifica, e dá outras providências”, de autoria dos 
vereadores Oslen Dias dos Santos (Tuti) e Luiz Carlos de Queiroz. Senhor Presidente 
informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme disposição 
regimental. Neste Intermédio o presidente solicitou um minuto de silêncio pelo 
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falecimento do pioneiro e artista Paulo Roberto Paulinho, mais conhecido como 
Paulinho “Pé no Chão”. 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 a tribuna foi o vereador Mequiel Zacarias Ferreira 

que cumprimentando a todos, lembrou sobre o dia dos professores e os parabenizou 
firmando seu compromisso com a classe, firmado desde o início do mandato, sendo 
uma das pautas em que mais acompanha. Parabenizou as instituições que realizaram 
eventos no dia das crianças como as associações de moradores (AMOVIR, BOM 
PASTOR, entre outras), e a Igreja Católica que celebrou a Festa da Padroeira, Nossa 
Senhora Aparecida, no último dia 12 de outubro. Relatou que participou da 
Conferência Municipal de Cultura no dia dez de outubro, na sede do Teatro 
Experimental de Alta Floresta, onde mesmo a participação sendo pouca o encontro foi 
bem produtivo. Parabenizou a Secretaria Municipal de Educação pela organização da 
Feira Municipal do Conhecimento de Alta Floresta (FEMUCEB), que contou com 
vários projetos interessantes elaborados pelos alunos e aconteceu no campus da 
UNEMAT. Informou que esteve presente na roda de conversa sobre álcool e drogas, 
organizado pela SEJUDH, e que, contudo, não recebeu convite oficial, o que limita a 
questão das participações em que não recebemos convites oficiais com antecedência. 
Mencionou que participou da caminhada sobre o Outubro Rosa, como forma de 
conscientizar as mulheres para a prevenção ao câncer de mama, realizada pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Disse que as respostas obtidas sobre o 
seu requerimento referente às obras que se encontram paralisadas no município são 
insuficientes, e o que Poder Executivo deveria elaborar um cronograma para o reinício 
das construções, bem como, priorizar a realização das licitações que ainda não foram 
concluídas. Continuou dizendo que, já encaminhou indicações para limpeza no 
entorno das obras paradas e até o exato momento não foram atendidas. Sobre a Creche 
do Panorama, pontuou a obra está em ritmo funcional, porém, devido a problemas 
pontuais alguns itens terão que ser por compra direta para que a obra possa ser 
concluída, como é o caso da baixa tensão da rede elétrica. Fez mais algumas 
considerações, agradeceu. Na sequencia, utilizou a tribuna o vereador Valdecir José 

dos Santos (Mendonça) que iniciou seu discurso cumprimentando a todos. Disse que 
o povo não agüenta mais promessas, que os eleitores irão às urnas com esperança de 
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mudança, mas raramente se tem o retorno, e ultimamente a população não está mais 
preocupada com planos de governos. Acrescentou que o plano do governo de Haddad 
é maravilhoso, mas sabemos que não irá cumprir e o plano do candidato Bolsonaro 
que esta a quinze pontos na frente na pesquisa de segundo turno, esta falando o que 
pode cumprir. Disse que o plano de governo municipal e só “ilusão”. Afirmou que há 
várias indicações feitas pelos vereadores, mas não são atendidas. Questionou o porquê 
de estar sendo realizadas manutenções somente nas faixas do centro, deixando de lado 
o restante dos bairros. Prosseguindo, utilizou à tribuna o vereador Oslen Dias dos 

Santos (Tuti) que cumprimentando a todos, parabenizou os professores pelo seu dia. 
Avisou sobre o último evento do ano da prova de laço, agradecendo Secretaria de 
Infraestrutura e Secretaria de Saúde por estarem sempre apoiando a realização do 
evento. Relatou sua preocupação para época de chuvas que se aproxima devido haver 
muitas estradas para serem realizadas manutenções e o Executivo deveria ter uma 
atenção especial para não prejudicar a população rural. Afirmou que seu gabinete está 
aberto à população para auxiliar no que for possível. Prosseguindo, a vereadora Elisa 

Gomes Machado cumprimentou a todos, deixando seu pesar pelo falecimento do 
pioneiro e artista Paulo Roberto “Paulinho”. Agradeceu a todos que contribuíram para 
o tratamento e pelo translado do corpo. Parabenizou a Secretaria de Educação pelo 
belíssimo evento do Dia dos Professores e todas as entidades que fizeram eventos para 
comemorar o Dia das Crianças. Afirmou que a saúde em Alta Floresta está uma 
lastima por estar acontecendo à campanha Outubro Rosa não a há nenhum médico na 
zona rural para atender as mulheres. Acrescentou que dois Postos de Saúde da zona 
urbana estão sem médicos, tem uma enfermeira cobrindo dois postos, e o que ocorre é 
uma falta de planejamento da Secretaria de Saúde, porem a Secretária atual não tem 
culpa. Disse que algumas situações mostram a falta de planejamento de um modo 
geral, e que acontecerá um teste seletivo para contratação de dois médicos. Falou que 
esteve acompanhando a audiência referente à prestação de contas, as despesas 
mostram que o setor da saúde já em déficit no mês de outubro e até final de ano 
acumulará um valor de aproximadamente quatro milhões de reais. Afirmou que a 
pasta terá que ter atenção especial da parte técnica da prefeitura para resolver toda essa 
problemática. Relatou que encaminhou para o Conselho de Saúde, um projeto que 
estabelece o conselho gestor na unidade de saúde e ajudaria na fiscalização e na 
resolução de pequenos problemas. Fez mais algumas considerações, agradeceu. O 
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próximo a usar a tribuna foi o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), que 
cumprimentando a todos, parabenizou os professores pela passagem de seu dia e falou 
que ser professor já é uma profissão difícil, ainda mais sendo professores de crianças 
especiais, onde a atenção é redobrada. Lembrou que já foi professor por oito anos no 
APAE e foi melhor época da sua vida. Falou que coloca a Polícia em suas orações, 
pois arriscam suas vidas para buscar a segurança e o bem estar de todos. Na seqüência 
a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) que cumprimentando todos os 
presentes, parabenizou a Secretaria de Assistência Social sobre os eventos que 
prestigiaram o início da Campanha Outubro Rosa. Sobre as indicações do vereador 
Dida Pires algumas já foi atendida, citando a confecção da faixa de pedestre em frente 
ao Mercado Maringá e a manutenção da faixa em frente ao Supermercado Kinfuku da 
Cidade Alta. Informou sobre o trabalho de manutenção de bueiros realizado pela 
Secretaria de Infraestrutura. Disse que está ocorrendo à recuperação na Perimetral 
Rogério Silva apenas nos pontos mais críticos, e que tentará emprestar um caminhão 
de uma empresa privada para que os serviços de tapa-buraco na cidade não parem. 
Falou que realmente há falta de médicos em Postos de Saúde do município e o 
Executivo observando essa demanda aumentou a contratação de dois para três 
médicos no Processo Seletivo. Prosseguindo, o vereador Charles Miranda Medeiros 
iniciou cumprimentando a todos, parabenizando os professores pela passagem de seu 
dia, afirmando que ser professor é um “dom”. Agradeceu a presença da Força Tática 
nesta Casa de Leis e que seus eventos são fundamentais para aproximar a sociedade da 
corporação. Relatou que já foi professor preparatório para marinha. Manifestou seu 
carinho com os policiais militares e civis, e que em a sua família já teve membros 
engajados nessa profissão. Disse que sabe a dificuldade que classe passa, pois não tem 
recursos e incentivos, acreditando que o correto a se fazer é uma parceria 
público/privada para atendimento na questão de saúde física e mental para esses 
agentes. Colocou-se a disposição para corporação tanto como vereador quanto como 
médico. Por fim deixou seu pesar a seu amigo Paulo Roberto “Paulinho”. O próximo a 
usar a tribuna foi o vereador Marcos Roberto Menin que cumprimentando a todos, 
parabenizou os professores pela passagem de seu dia e as associações que tiveram 
atividade no dia das crianças. Relatou que na próxima semana iniciará a manutenção 
nas estradas da comunidade Pista do Cabeça. Afirmou que os vereadores têm que 
apoiar e ajudar o executivo, pois a situação esta complicada. Por fim colocou seu 
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gabinete a disposição de todos. Na seqüência utilizou a tribuna o vereador Luiz 

Carlos de Queiroz que cumprimentando a todos, externou sua tristeza sobre o 
falecimento do artista Paulinho “Pé no Chão”. Parabenizou a Vereadora Cida que vem 
trazendo informações em sua utilização da tribuna. Disse que concorda o vereador 
Mequiel sobre as obras paradas e que a Prefeitura deveria dar continuidade na 
conclusão das obras. Parabenizou o presidente Emerson pela moção a Força Tática e a 
vereadora Elisa pela moção aos professores de crianças especiais. Fez mais algumas 
considerações, agradeceu. O Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário 
autorização para dispensar o intervalo regimental, o qual todos concordaram. 
Passando à Ordem do Dia, foi solicitado ao Secretário a leitura da Redação Final do 

Projeto de Lei nº 1957/2018, que em súmula “altera a Lei n.º 1.418/2005, e dá outras 
providências”, de autoria do Poder Executivo, o qual não havendo discutições, a 
matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequencia, 
o senhor secretário realizou a leitura da Redação Final do Projeto de Lei nº 

1959/2018, que em súmula “dispõe sobre a Política de Assistência Social no 
município de Alta Floresta/MT, institui o Sistema Único de Assistência Social de Alta 
Floresta - SUAS/Alta Floresta – e dá outras providências”, de autoria Poder Executivo, 
o qual não havendo discutições, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 
aprovada por unanimidade. Prosseguindo o senhor secretário realizou a leitura do 
Requerimento nº 066/2018, que “REQUER que seja oficiado o Prefeito Municipal, 
Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que através do órgão competente determine o 
envio de listagem de todos os imóveis locados pela Administração Pública Municipal, 
tanto com contratos vigorando como vencidos nos exercícios 2017 e 2018, detalhando 
o imóvel (alvenaria/madeira, área construída), localização, locador, prazo de locação, 
valor mensal da locação, finalidade, pasta pertinente, entre outras informações que 
julgar necessária, inclusive enviando cópia dos respectivos instrumentos de 
contratação, para apreciação desta Casa de Leis.”, de autoria da vereadora Elisa 
Gomes Machado, a qual foi discutida pela Elisa Gomes Machado que iniciou 
dizendo que esse requerimento serve para se informar o quanto é gasto com as 
locações e apresentar para a sociedade que sempre a questiona. Após a discussão, a 
matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. O senhor 
secretário realizou a leitura da Moção nº 047/2018 de “CONGRATULAÇÕES com o 
Pelotão de Força Tática do Comando Regional IX da Polícia Militar, pela 1ª Corrida e 
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Gincana Tático Kids, realizada no dia 12 de outubro de 2018, no Quartel da Polícia 
Militar de Alta Floresta- MT”, de autoria vereador Emerson Sais Machado, o qual foi 
discutido pelos vereadores: Emerson Sais Machado, que iniciou parabenizando a 
todos policiais da Força Tática, e que esse evento vem aproximando a sociedade da 
corporação, citando a grande participação da população na atividade em junto com as 
crianças na última sexta-feira. Marcos Roberto Menin parabenizou o presidente pela 
iniciativa e todos os integrantes da corporação. Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) parabenizou o presidente pela moção a força tática, e esses eventos 
mostram as crianças que os policiais são para proteger a todos. Sugeriu que esse 
evento poderia ocorrer todos os anos e pudesse ser reconhecido através de lei 
municipal como evento no Calendário Oficial de Eventos do Município. Oslen Dias 

dos Santos (Tuti) parabenizou aos responsáveis pelo evento que ocorreu de forma 
maravilhosa. Mequiel Zacarias Ferreira parabenizou o presidente pelo 
reconhecimento e a equipe responsável pela realização do evento. Elisa Gomes 

Machado parabenizou o Presidente pela moção e a equipe da Força Tática pela 
realização do evento. Demilson Nunes Siqueira parabenizou a Policia Militar e Civil 
pelo trabalho realizado em nosso município. José Aparecido dos Santos (Cidão) 
cumprimentou todos os “PM”, dizendo que antigamente as crianças tinham medo da 
policia, e esse evento mostra para criança que a polícia é para protegê-las. Após as 
discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. O 
senhor secretário realizou a leitura da Moção nº 048/2018, de 
“CONGRATULAÇÕES com os professores de Educação Especial, da Rede 
Municipal de Ensino, APAE, CEEDA e extensiva a todos os demais profissionais da 
Educação, pelas comemorações alusivas ao Dia do Professor”, de autoria da vereadora 
Elisa Gomes Machado, a qual foi discutida pelos vereadores: Elisa Gomes Machado 
disse que a Missão de um professor é grandíssima, e essa moção é para homenagear a 
todos os professores de Alta Floresta e para isso usou os professores de crianças 
especiais para representa-los. Agradeceu aos professores do município que fizeram 
parte da vida escolar de sua filha. Afirmou que essa moção é pelo carinho que tem em 
seu “coração” pelos professores. Charles Miranda Medeiros parabenizou os 
professores, falando sobre sua missão, principalmente com crianças especiais. José 

Aparecido dos Santos (Cidão) disse que sem os professores não existiriam as 
profissões. Mequiel Zacarias Ferreira parabenizou a vereadora Elisa e as 
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professoras, e que essa moção venha acompanhada de condições de trabalho, 
considerando o atual contexto desafiador que vive a área da educação e quanto é 
exigido dos profissionais que atuam nessa área. Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) disse que um dos principais “pilares” de nossa sociedade é a educação, e 
que nossa nação só poderá mudar através da educação, e que o governo de mais 
suporte aos professores dentro de sala de aula. Marcos Roberto Menin parabenizou a 
vereadora Elisa pela moção. Falou que hoje os alunos não respeitam mais os 
professores, e isso lhe entristece, pois a professora são consideradas a segunda mãe. 
Deixou seu carinho a todos e seu apoio. Valdecir José dos Santos (Mendonça) 
parabenizou a vereadora Elisa pela propositura. Emerson Sais Machado parabenizou 
a vereadora Elisa e aos professores, dizendo que essa moção seja um “combustível” 
para o desenvolvimento de seus trabalhos. Após a discussão, a matéria foi colocada 
em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste momento, o senhor 
Presidente comunicou os Senhores Vereadores que a Ata desta Sessão será redigida e 
deliberada conforme disposição regimental. Nada mais havendo a tratar, agradecendo 
a proteção de Deus e a presença de todos. O Senhor Presidente declarou encerrada a 
presente Sessão, às dez horas e cinquenta e cinco minutos. 


