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Ata da trigésima primeira Sessão Ordinária, da segunda Sessão Legislativa, da 
nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, ao vigésimo segundo 
dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e 
quinze 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 colocada em discussão e votação a ata da sessão 
anterior, a qual foi aprovada. Em seguida, solicitou do Senhor Secretário a 
leitura das matérias em apresentação que assim o fez, a saber: Indicação n° 
258/2018, de autoria do vereador Jose Elói Crestani; Indicação n° 259/2018, de 
autoria do vereador Marcos Roberto Menin; Indicações n°s. 260 e 261/2018, 
de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; Indicações n°s. 262, 263, 264 e 
265/2018, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Projeto de Lei nº 
1962/2018, que em sumula “dispõe sobre a revisão/atualização da planta 
genérica de valores do município de Alta Floresta – MT para o exercício de 
dois mil e dezenove e seguintes, e da outras providencias”, de autoria do 
Executivo Municipal. Senhor Presidente informou que as matérias ora 
apresentadas serão encaminhadas conforme disposição regimental. Neste 
Intermédio o senhor presidente solicitou um minuto de silêncio em virtude do 
falecimento do artista 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, deixou seu 
pesar para a família do Paulo Toniato Gasques. Reforçou suas indicações 
realizadas para vias dos bairros Jardim Primavera, Jardim das Oliveiras, Jardim 
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Tropical, Residencial Universitário, Jardim Panorama e Jardim Renascer 
dizendo que as avenidas principais estão relativamente em boas condições, 
porém as ruas adjacentes não. Mencionou sobre o processo de recolhimento de 
folhas que precisa ser concluído, pois a Prefeitura lançou a ação, fazendo com 
que a população colocasse as folhas em frente suas casas e neste momento não 
concluíram o recolhimento, gerando em alguns bairros uma grande quantidade 
de entulhos em frente às residências podendo ocasionar doenças, procriação de 
vetores, acúmulo de água, e problemas de saúde pública. Comentou sobre sua 
outra indicação referente a Jardim Flamboyant e bairro Boa Vista, no qual está 
solicitando a colocação das placas identificação das ruas, sendo reclamado por 
diversos moradores, no qual aproveitou para solicitar através de requerimento 
na sessão anterior sobre este processo, ponderando os prejuízos para os 
moradores com a falta de identificação quanto as entregas tanto dos Correios, 
quanto outras. Parabenizou o grupo Amamos Animais pela realização da 1ª 
campanha de conscientização contra o crime de maus tratos e abandono de 
animais, que ocorreu no domingo, e que esteve acompanhando e trabalhando 
nas atividades da distribuição de cartilhas que aconteceu em toda a cidade e 
que é uma atividade extremamente relevante. Parabenizou a AMOCIBI pelo 
projeto Praça Viva, no ponto de vista comunitário, por ser um projeto bastante 
relevante e que tem acompanhado e ajudado naquilo que for possível. 
Parabenizou as comunidades Bonfim e Santa Mônica II pelas festas 
comunitárias ocorrida nesse fim de semana. Considerando a atual conjuntura 
de agressividade no processo eleitoral que se aproxima do fim, falou da 
importância do respeito e do diálogo e fez a leitura do manifesto 
“Altaflorestenses pela Democracia” no qual participou de sua organização e 
atividade e que diz: “Nós, altaflorestenses, cidadãos e cidadãs de diversas 

áreas da sociedade e de diversos extratos sociais tornamos público o presente 

manifesto, dirigido a todos os/as altaflorestenses e brasileiros/as que, por uma 

ou muitas razões, sentem-se no dever de defender o Estado Democrático de 

Direito Brasileiro nesta eleição presidencial e querem, assim como nós, viver 

numa cidade onde os valores democráticos e constitucionais são cultivados e 

respeitados. Também somos radicalmente contrários à corrupção, queremos e 

continuaremos lutando para eliminá-la, porém, não acreditamos que a solução 
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seja pela via do retrocesso e do ódio, pela via da violação de direitos 

fundamentais, pela via da discriminação de minorias, pela via da retirada de 

direitos trabalhistas ou pela via da entrega de nossas riquezas à especulação 

financeira e ao capital estrangeiro. Só existe uma via: a democracia. [...] 

Somos muitas pessoas com o mesmo desejo. Desejo de paz, justiça social, 

valorização e respeito à diversidade. Sonhamos uma Alta Floresta que abrace 

a todos nós. Por isso, entendemos que é preciso votar, ainda que com fortes 

críticas, no candidato Professor Doutor Fernando Haddad – 13”. Acrescentou 
dizendo que é a favor do diálogo e que cada um tem o direito de escolher seu 
candidato e dever de respeitar a opinião diferente. Fez mais algumas 
considerações, agradeceu. Na sequência, utilizou à tribuna o vereador Valdecir 

José dos Santos (Mendonça) que iniciou seu discurso cumprimentando a 
todos. Parabenizou o vereador Mequiel pelo seu discurso sobre a democracia. 
Falou que o Projeto de Lei da planta genérica do município tem se quer feito 
mais rápido possível. Afirmou ainda que nosso município esta crescendo, 
mesmo sem incentivo do Poder Executivo, e que o município é um “gigante 
adormecido”, pois a arrecadação é muito baixa e com a planta genérica essa 
arrecadação atualizaria os valores, citando que se não houver atualizações as 
arrecadações do nosso município ficarão estagnadas. Falou sobre a aquisição 
de dois caminhões de lixo, dizendo que a demanda e a coleta aumentam 
diariamente com as aberturas de novos bairros, afirmando que essa questão foi 
muito bem debatida. Disse ainda que o município esta gerando interesse de 
vários empresários, e já tem alguns investimentos privados em nosso 
município, sendo um deles a construção do Atacado Machado que irá gerar 
quatrocentos empregos diretos. Falou sobre a soja que é muito promissora, mas 
em contra partida precisa o município necessita investir em maquinários para 
manter as estradas em boas condições de trafegabilidade. Prosseguindo, 
utilizou à tribuna o vereador José Elói Crestani que cumprimentando a todos, 
falou sobre as eleições e relatando sua intenção de voto para presidente. 
Parabenizou o Prefeito pela aquisição dos caminhões de lixo, e também sobre 
outro caminhão que chegará através de uma parceria com o Governo Federal. 
Disse que a Secretaria de Infraestrutura está de parabéns pela revitalização da 
perimetral Rogério Silva, melhorando a trafegabilidade nos pontos mais 
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críticos. Reforçou sua indicação para que os Agentes de Trânsito possam 
permanecer no Aeroporto no período de embarque e desembarque, pois 
existem relatos de taxistas que trabalham no aeroporto que os veículos 
estacionam em lugares reservados para taxistas. Falou sobre o terceiro 
estradeiro de Alta Floresta – MT a Santarém – PA que ocorrerá no mês de 
novembro, sendo muito importante para fortalecer o potencial do município na 
agricultura. Prosseguindo, utilizou à tribuna o vereador Oslen Dias dos Santos 

(Tuti), que cumprimentando a todos Agradeceu a todos que apoiaram o 
Circuito de Laço durante o ano, pelo incentivo a pratica do esporte, e que a 
última etapa foi um sucesso. Relatou sua preocupação com o período chuvoso 
e que existem em vários bairros ruas em péssimas condições e na zona rural as 
estradas estão bem danificadas. Disse ainda que a agricultura fortalece o 
município e não podemos prejudicar o escoamento das produções por falta de 
estrada e o setor leiteiro não pode esperar conserto das estradas e bueiros por 
se tratar de um produto perecível. Mencionou também que vem recebendo 
reclamações de produtores rurais pela falta de energia elétrica e a demora em 
solucionar o problema causando prejuízo, acrescentando que a Energia precisa 
aumentar o contingente de funcionários para melhorar o atendimento a 
população. Disse que a Secretaria de Infraestrutura passa por uma situação 
grave, com maquinários velhos e sem recursos em sua pasta. Relatou que o 
Projeto de Lei da planta genérica já esta tramitando nesta Casa de Lei e por se 
tratar de um projeto polêmico tem que conduzir com cautela para eventuais 
correções. Parabenizou a Loja Maçônica Darcy de Morais por questionar o 
Conselho Municipal de Educação pela tentativa de fechamento da escola da 
comunidade Ramal do Mogno e com a ação da Loja junto ao Ministério 
Público, o juiz determinou pelo não fechamento da escola. Falou que o 
Conselho foi criado para fiscalizar e orientar e não fechar escolas. Disse estar 
aborrecido com a situação da escola na comunidade Nova Aliança é um 
patrimônio público abandonado e que não a condições de se fazer nada, 
estando tudo esta deteriorado. Concluiu sua fala dizendo que nada resiste ao 
trabalho, mas precisa de condições para que o trabalho aconteça e o senhor 
prefeito precisa rever algumas situações e organizar o Poder Executivo. 
Prosseguindo, a vereadora Elisa Gomes Machado que cumprimentando a 
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todos, agradeceu o Poder Executivo pela aquisição dos caminhões de lixo e se 
houver planejamento poderia sim haver novas aquisições, sabendo-se que o 
município recebe mais de um milhão de reais com a taxa da coleta de lixo e 
que se esse valor for revertido e planejado da para fazer muito pelo município. 
Falou ainda sobre as agentes de saúde, que a situação esta insustentável, pois 
os servidores já deveriam ter seu aumento de nível desde o ano passado e esta 
trabalhando junto com sindicato. Disse que o Executivo nos informou que 
precisaria criar alguns critérios e instalou uma comissão com a finalidade para 
discutição, faltando somente o parecer jurídico para encaminhar o projeto para 
o Legislativo, que vem se arrastando desde o mês de abril. Comentou que 
foram orientados pelo jurídico sobre a inconstitucionalidade do Poder 
Executivo em pagar os valores retroativos e essa demora prejudica os 
servidores. Acrescentou dizendo que os salários desses servidores são baixos e 
o aumento será somente de sessenta e cinco reais. Disse que novamente 
processo seletivo foi suspenso, então é necessário se fazer o concurso público 
para preencher essas vagas e que o município esta com déficit nos 
atendimentos por falta de médicos nos PSF’s, citando a zona rural que esta sem 
médico e tem duas unidades na zona urbana. Disse quer o município deveria 
verificar a possibilidade de contratar em caráter especial de urgência para não 
prejudicar o atendimento a população até que se resolva o processo seletivo. 
Disse ainda que sempre vem fazendo cobranças no setor da saúde, onde os 
problemas são antigos e não é culpa da secretária atual, porém ela tem que 
encontrar maneiras de resolver a problemática da falta de médico e na estrutura 
das unidades de saúde. Falou que lhe causa estranheza é a entrevista de um 
secretário para um veículo de comunicação, dizendo que a folha de pagamento 
e os fornecedores estão em dia, mas na realidade esta acontecendo algo de 
errado, pois não estão realizando a coleta de lixo, faltam medicamentos nos 
postos de saúde e se existem recursos tem que haver prioridades e 
planejamento. Fez mais algumas considerações, agradeceu. O próximo a usar a 
tribuna foi o vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) iniciou 
cumprimentado a todos os presentes, dando enfoque ao requerimento de sua 
autoria e da vereadora Elisa para a convocação do Prefeito Municipal a esta 
Casa de Leis para prestar esclarecimento para algumas indicações e 
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requerimentos feitos pelos vereadores. Disse que o Dr. Asiel esta com uma 
administração frouxa e que essa situação tem que mudar, se tornar firme e 
ajustar com seu secretariado e até os vereadores da base, devido à indignação e 
a insatisfação com a administração municipal. Relatou que conversou com o 
prefeito sobre a possibilidade de haver um departamento para elaboração de 
projetos rápidos e eficientes de Infraestrutura para buscar recursos junto com o 
BNDS e outros órgãos. Falou que verificou um dos projetos de sua autoria para 
pavimentação e até aquele momento nada tinha feito, e a culpa é do prefeito, 
pois no executivo não funciona nem por decreto. Parabenizou pela compra dos 
caminhos para coleta do lixo, porém se não resolver o problema do Aterro 
Sanitário, a problemática com o acumulo de lixo irá continuar. Acrescentou 
que até houve uma tentativa de regularizar na gestão da Maria Izaura com uma 
ONG, porem houveram desentendimentos e os problemas se agravou. Sugeriu 
a convocação da Sr Célia de Castro para buscar soluções, juntamente com o 
auxilio do Ministério Público. Comentou sobre o requerimento do presidente 
Emerson querendo informações de uma licitação no valor de sete milhões, que 
esta inserida a aquisição de pedras, mostrando a indignação dos vereadores da 
base. Acrescentou que as denuncias são constantes e os vereadores tem que 
acompanhar a entrega desses materiais, pois a licitação é de cem toneladas e a 
empresa só entregou vinte toneladas até o momento. Fez mais algumas 
considerações, agradeceu. O próximo a usar a tribuna foi o vereador José 

Aparecido dos Santos (Cidão) que cumprimentando a todos, lembrou sobre o 
dia vinte que é o dia do coletor de lixo, sendo um dos servidores fundamentais 
para o andamento do município e é o único setor que não pode haver greves, 
pois a situação seria insustentável, parabenizando-os pelo seu dia. Parabenizou 
também a Prefeitura pela aquisição dos caminhões de lixo e disse a secretária 
Célia para consertar os caminhões que estão na atividade para que possamos 
ter alguns anos de tranquilidade nessa área. Disse que esses veículos não é um 
presente para sociedade e sim a devolução dos seus impostos pagos. Falou no 
bairro boa nova encontrou Prefeito e o secretário Lau realizando uma visita no 
bairro Boa Nova, passando de rua em rua verificando as necessidades do 
bairro. Disse que a simplicidade e a humildade do Prefeito o impressionam que 
foi até sua casa e conversaram e orientaram sua mãe, pois ela tem uma idade 
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avançada. Falou sobre a votação de segundo turno para presidente sendo dia 
fundamental para nação, anunciando seu voto para o candidato Fernando 
Haddad. Na seqüência a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) que 
cumprimentando todos os presentes, falou que a arrecadação do município 
precisa melhorar e no início da semana já foi protocolado nessa Casa o projeto 
da planta genérica, e que a partir de quarta já começará a tramitar nas 
comissões, sendo um projeto bem extenso e necessitando de um estudo 
minucioso. Parabenizou o Executivo pela aquisição dos caminhões de coleta de 
lixo, principalmente a população pelo pagamento dos seus impostos. Sobre a 
fala do vereador Cidão cobrando a secretaria Célia sobre manutenção na frota 
da coleta de lixo, o setor responsável é a Secretaria de Infraestrutura, e alguns 
caminhões antigos já estão sendo recuperado para população ser melhor 
atendida. Sobre o teste seletivo teve liminar proibindo com multa diária de mil 
reais caso a Prefeitura contrate através desse seletivo, no qual vem solicitando 
a realização de concurso público, e que a justiça tenha bom senso e volta atrás 
nessa decisão até que possa se fazer um concurso publico. Sobre o “Lixão” 
disse recebeu como líder juntamente com o presidente da câmara municipal, 
um cronograma das atividades que estão sendo realizadas, que esta havendo 
um acompanhamento através do Ministério Público e Ministério do Trabalho, e 
concorda em convocar a secretária Célia de Castro para prestar esclarecimento. 
Relatou sobre as atividades de trabalho realizadas pela Secretaria de 
Infraestrutura, sendo conserto de alguns bueiros na zona rural, patrolamento de 
vias rurais, limpeza do cemitério que continuará essa semana e a 
micropavimentação da perimetral Rogério Silva. Prosseguindo, o vereador 
Charles Miranda Medeiros iniciou cumprimentando a todos, dizendo que 
Alta Floresta tem tudo para evoluir cada vez com o polo educacional, 
agricultura, terceirização do aeroporto e investimentos da iniciativa privada no 
município. Parabenizou o Prefeito pela aquisição dos dois caminhões de lixo 
com recursos próprios e que após as eleições chegará mais um caminhão em 
conjunto com SUDECO (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-
Oeste). Em conversa com secretário de obras indicou a limpeza em geral da 
boca de lobos, pois os resíduos causam má drenagem da água gerando 
transtornos à sociedade, como doenças e outros. Sobre a situação dos médicos 
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disse tem dois médicos um por atestado de maternidade e outro que era do 
programa mais médico teve que retornar para seu país de origem, e o prefeito 
solicitou mais profissionais ao Programa Mais Médico, acreditando que em 
novembro estarão chegando. Disse que sobre as eleições os nossos pais 
precisam de mudança, e esta cansado desses problemas que estão acontecendo 
a mais de dez anos. O próximo a usar a tribuna foi o vereador Marcos Roberto 

Menin que cumprimentando a todos, parabenizou o Prefeito pela entrega dos 
caminhões, o Rodrigo da Associação do Bom Pastor pelo o empenho na 
construção da quadra de areia no Jardim das Flores em conjunto com a 
Prefeitura em um terreno onde estavam jogando lixo e agora será utilizado para 
praticar esportes. Parabenizou secretário Eloi em partes por esta atendendo os 
vereadores, e que não tem mais desculpas para falar aos moradores da região 
da Pista do Cabeça pois as promessas feitas por parte da Secretaria de 
Infraestrutura já completaram cinco meses e como a comunidade sobrevive 
com venda do leite estão sem estrada e a situação naquela região ficará mais 
difícil, caso secretario de obras não cumpra com o cronograma estabelecido 
para a região. Disse que já esta fazendo cobranças para os candidatos que ele 
apoia nas eleições, e que seu voto será no candidato do PSL, mas acha 
desnecessárias essas brigas em rede sociais, pois cada um tem o direito de 
escolher seu candidato. Na seqüência utilizou a tribuna o vereador Luiz Carlos 

de Queiroz que cumprimentando a todos disse a todos que nessas eleições 
houve um respeito entre todos nesse recinto e declarando seu voto. 
Parabenizou o Prefeito pela aquisição dos caminhões de lixo. Falou sobre a 
falta de sintonia do Executivo com o Legislativo. Mencionou que as 
contratações de médicos deve haver uma saída junto com o legislativo para 
efetuar contratações de emergência. Indicou a vereadora Cida que volte a 
reuniões semanais do Prefeito com seus Secretários. Deixou sua idéia sobre a 
criação de uma equipe fixa para manutenções na Pista do Cabeça contendo 
uma patrol, um caminhão caçamba e uma Pá carregadeira, facilitando a 
manutenção das estradas da região. Sobre o setor industrial disse que há alguns 
terrenos doados pela prefeitura para empresário, e se a empresa gera 
arrecadação e empregos a o município, tenha a escritora definitiva a esses 
empresários. Próximo a usar a tribuna o vereador Emerson sais Machado 
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cumprimentando a todos, falou sobre o perigo dos trevos e que já fez algumas 
indicações, mas nada foi feito no local, pois deveria ser construído um viaduto 
e ser realizada a duplicação da rodovia. Sugeriu que a implantação de uma 
lombada eletrônica, pois com a agricultura se estruturando e os alunos do 
IFMT (Instituto Federal do Mato Grosso) o fluxo vem aumentando cada dia 
mais, tornando uma via perigosa e com riscos de acidente. Sobre a planta 
genérica disse concordar com a fala do vereador Mendonça que se não houver 
uma atualização, a arrecadação do município continuará defasada, citando que 
se fosse prefeito sua primeira atitude seria esse projeto, e que provavelmente 
nesse processo os vereadores levariam “pressão” de alguns empresários. Disse 
a o prefeito Asiel se não tiver atitude será afastado por essa Casa de Lei, pois 
tem que pensar grande, pensar no futuro e modernizar nossa cidade. Falou que 
a perimetral tem que ser asfaltada novamente e não ficar com tapas buracos. 
Sobre seu requerimento solicitando todos os dados das licitações de brita e pó 
de pedra, já surgiu à ideia de montar uma comissão de vereadores para 
fiscalizar o recebimento dessas mercadorias. Relatou sobre as eleições 
mencionando seu voto e afirmou que o país esta mergulhado na corrupção. O 
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 Emenda nº 046/2018 que em sumula 
“aditiva ao Projeto de Lei nº 032/2018, que “institui e inclui no calendário 
oficial de datas e eventos do município, a semana municipal de conscientização 
e divulgação da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e dá outras 
providências”, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira, relator na 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o qual foi discutido pelo vereador 
Mequiel Zacarias Ferreira dizendo que essa emenda vêm acrescentando para 
que todos os eventos públicos no Executivo e na Câmara tenham um intérprete, 
e inseriu ainda mais três datas no calendário do município no que diz a respeito 
a LIBRAS e ao intérprete. Após a discussão, a matéria foi colocada em 
votação, a qual foi aprovada por unanimidade. O senhor secretario realizou a 
leitura do Projeto de Lei nº 031/2018 que em súmula “institui a Campanha 
Setembro Amarelo e o dia municipal de prevenção ao suicídio no calendário 
oficial do município de Alta Floresta”, de autoria do vereador Mequiel 
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Zacarias Ferreira, o qual foi discutido pelo vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira dizendo que esse projeto institui a Campanha Setembro Amarelo e 
que acompanha a demanda do município para discussão do suicídio. Relatou 
que na semana de setembro na qual ele apresentou esse projeto houve o 
registro de três tentativas de suicídio e que temos um índice significativo. 
Falou sobre sua visita a escolas fazendo trabalho de divulgação do Legislativo 
e nas conversas com os adolescentes relataram a situação de auto mutilação 
dentro do espaço escolar e esse ato esta ligado na questão do suicídio e precisa 
ser discutido. Acrescentou que os adolescentes que estão no processo de auto 
mutilação tem a questão da depressão, entre outras e que se tem uma situação 
evidente é bastante preocupante. Pontou que existe um trabalho sendo 
desenvolvido pelo município através da Secretaria de Saúde, NAS, Atenção 
Básica, CAPS, CRAS e CREAS que com atividades nessas áreas e a instituição 
da Semana vem para fortalecer essa questão e deixar mais próxima da 
sociedade para que possamos discutir a valorização da vida e a prevenção ao 
suicídio de maneira geral. Após a discussão, a matéria foi colocada em 
votação, a qual foi aprovada por unanimidade. O senhor secretario realizou a 
leitura do Projeto de Lei nº 032/2018, que em súmula “institui e inclui no 
calendário oficial de datas e eventos do município, a semana municipal de 
conscientização e divulgação da Língua Brasileira de Sinais – Libras, e dá 
outras providencias”, de autoria do vereador Emerson Sais Machado, o qual foi 
discutido pelos Vereadores: Emerson Sais Machado dizendo que esse projeto 
já foi bastante discutido, pedindo o voto favorável aos vereadores. Mequiel 

Zacarias Ferreira iniciou parabenizando vereador Emerson pela iniciativa do 
projeto, e a relevância que tem para inserção e discussão sobre o assunto. Disse 
que as emendas de sua autoria vieram para dar amplitude. Relatou que 
precisamos cumprir o que o Plano Municipal de Educação diz no item 7.5, da 
meta 7 que tem que inserir o intérprete de libras na rede de ensino regular tanto 
pública quanto privada, e disse ainda que a educação do município precisa 
evoluir muito para atingir essa meta e a inserção da semana para divulgação e 
conscientização, fortalecendo e aproximando a sociedade e mostra a 
importância deste profissional nas instituições. Após a discussão, a matéria foi 
colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste momento, 
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visando tornar o processo mais célere solicitou ao soberano plenário a leitura 
em bloco dos requerimentos, sendo aprovado por todos. Prosseguindo, 
solicitou ao senhor secretário a leitura em bloco dos requerimentos nº 067, 068, 
069 e 070/2018, o qual o fez, a saber: Requerimento nº 067/2018 que 
“REQUER que seja oficiado o chefe do Executivo Municipal, que determine 
aos departamentos responsáveis que enviem informações detalhadas e amplas 
sobre a prestação do serviço de colocação de placas de identificação das ruas 
de Alta Floresta (exercício 2017-2018), bem como, planejamento de atividade 
de conclusão nos bairros e ruas ainda não atendidos com tal serviço, para 
apreciação”, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Requerimento 

nº 068/2018 que “REQUER que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor 
Asiel Bezerra de Araújo, para se apresentar à Câmara de Vereadores com 
objetivo de apresentar relatório geral de sua administração e responder as 
indagações dos vereadores, conforme comando contido no artigo 59, Inciso 
XXXIII da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 230-A do 
Regimento Interno desta Casa”, de autoria dos Vereadores: Elisa Gomes 
Machado e Silvino Carlos Pires Pereira (Dida); Requerimento nº 069/2018 
que “REQUER que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel Bezerra 
de Araújo, para que determine ao(s) departamento(s) competente(s), a 
elaboração de projetos de obras de infraestrutura urbana, como rede de 
drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica, voltado aos bairros do 
município que não dispõem de benefícios desta natureza, com o fim, 
sobretudo, de possibilitar o município pleitear um aporte financeiro junto ao 
Banco Nacional de (BNDS) e/ou outra(s) instituição, de modo a assegurarem a 
viabilidade de recursos à execução destas obras em nossa cidade, além disto, 
subsidiar esta Casa de Leis na cobrança junto aos seus representantes de outras 
esferas,”, de autoria do vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires); 
Requerimento nº 070/2018 que “REQUER que seja oficiado o Prefeito 
Municipal, Asiel Bezerra de Araújo, bem como a Vice-prefeita, Marinéia da 
Silva Munhoz, para que providenciem o envio de cópia integral a esta Casa de 
Leis do procedimento licitatório Pregão Presencial nº 018/2018, referente à 
“registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para 
construção para atender na: pavimentação asfáltica, operação tapa-buraco, 
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recapeamento, lama asfáltica, micro-pavimento, aduelas, bueiros de concretos, 
base de concreto e construção e reforma de meio fio, sarjetas e calçadas de 
concreto do município de Alta Floresta-MT, em especial das seguintes 
informações: empresas licitantes, propostas apresentadas, empresas 
vencedoras, nomes dos proprietários das empresas vencedoras, cópia integral 
dos contratos, localização das empresas, orçamentos para balizamentos dos 
valores contratados, valores empenhados, liquidados e pagos, prazos de 
vigência e de execução, para apreciação. Requer também o pronunciamento de 
quais foram os parâmetros e critérios em favor da abertura do referido 
procedimento licitatório, com vistas a atual crise financeira presente na 
administração municipal em seus inúmeros setores, bem como se o processo 
licitatório foi precedido de estudo técnico”, de autoria do vereador Emerson 
Sais Machado. Em seguida os requerimentos foram em discutido pelos 
vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira o qual disse sobre o requerimento 
número 77 requer explicações de quando será concluído, qual motivo da 
paralisação e quanto foi gasto na instalação das placas de identificações das 
ruas já atendidas. Falou que o trabalho estava sendo feito em alguns bairros do 
município, porém nos bairros Jardim Flamboyant e bairro Boa Vista, por 
exemplo, o serviço nem sequer iniciou. Relatou receber reclamações frequentes 
por parte do comércio e Correios e que essas identificações facilitam as 
entregas feitas pelo comércio e pelo Correio. Falou sobre uma indicação feita 
ao executivo para realizar uma campanha para atualizar números das 
residências, pois existem várias casas com números incorretos ou 
desatualizados. Afirmou seu voto favorável a todos os requerimentos. Elisa 

Gomes Machado disse que todos os requerimentos são importantes. Falou 
sobre seu requerimento número sessenta e oito que requer a presença do 
prefeito Asiel Bezerra para esclarecimentos, afirmou ser Lei que diz que o 
responsável do Executivo tem que vir duas vezes ao ano a essa Casa de Leis a 
fim de prestar esclarecimento, e que esse ano ainda não houve a presença do 
prefeito. Disse que o requerimento do presidente é pertinente sobre as 
licitações, e que tem um Projeto de Lei que já esta em vigor que facilita a 
fiscalização, obrigando a publicações das licitações estarem no site da 
prefeitura em tempo real para acompanhamento. Falou que os contratos feitos 
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por processo licitatório já têm um fiscal de contrato, e que todas as dúvidas que 
tiverem o fiscal tem que prestar contas. Relatou que são complicados os 
processos por adesão de atas e quando entra no site tinha uma adesão de ata da 
empresa de Campo Novo dos Parecis para aquisição de um veículo no valor de 
cento e trinta e cinco mil reais. Disse que terão que averiguar a necessidade de 
aquisição desse veiculo, pois todos sabem as dificuldades que o município vem 
passando, que até para consertar estradas tem pedir ajuda ao pequeno produtor. 
Indagou qual é a prioridade, consertar as estradas para que os pequenos 
produtos possa trafegar ou comprar um carro para o auto escalão da prefeitura. 
Disse ainda que esse processo é legal, mas tem que verificar primeiramente 
quais são as necessidades. Por fim, falou que votará favorável em todos os 
requerimentos. Emerson Sais Machado parabenizou os vereadores pelos 
requerimentos, pedindo a vereadora Cida para dar atenção a esses 
requerimentos, pois se as respostas foram vagas a Câmara será obrigada 
solicitar a presença do Prefeito para esclarecimento. Sobre o requerimento 
número setenta que é de sua autoria requer todos dados e também explicações 
para saber quais motivos para a realização de uma licitação no valor 
aproximado de sete milhões de reais para aquisição de pedras e outros 
materiais. Disse que esta aqui para ajudar, mas tem situações complicadas, pois 
tudo é culpa dos vereadores, sendo que tem que executa os serviços é a 
Prefeitura. Pediu que o Prefeito trabalhasse com responsabilidade e prioridade, 
começando pela saúde. Demilson Nunes Siqueira externou sua preocupação e 
indignação com uma licitação com valor tão alto, pois acredita que o município 
tem outras prioridades. Encerrada as discussões, as matérias foram colocadas 
em votação em bloco, as quais foram aprovadas por unanimidade. O senhor 
secretario realizou a leitura da Moção Nº 049/2018, de “Pesar à família do 
Paulo Roberto Martins, popular "Paulinho Pé no Chão", falecido aos 56 anos 
de idade, no último dia 13 de outubro, no município de Cuiabá-MT”, de autoria 
do vereador Charles Miranda Medeiros, a qual foi discutida pelos Vereadores: 
Charles Miranda Medeiros iniciou agradecendo o Sr Josimar e seus amigos 
pelo apoio nesse momento tão difícil na vida do Paulinho. Lembrou que 
conheceu o artista no ano de 1977 e que o artista prestou alguns serviços, e 
com tempo tornou seu paciente. Falou que sempre o apoio em todas as 
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situações se tornando bons amigos. Relembrou que o artista lhe fez uma obra 
de arte com as mãos do filho do homenageado. Afirmou que o “Paulinho” lhe 
ensinou a ser mais espiritual e menos material. Relatou que já comprou todos 
os materiais para a construção do túmulo que se tornará um lugar para 
expressão de vários artistas. Oslen Dias dos Santos (Tuti) deixou seu pesar a 
família e amigos do artista, e que o conheceu o artista em 1988. Por alguns 
comentários que vem escutando e quis deixar claro que o translado do corpo 
foi pago pela Prefeitura. Elisa Gomes Machado disse que ele foi um artista 
irreverente, e parabenizou aos amigos principalmente ao Josimar e a Sônia. 
Disse que os artistas promoveram vários eventos e até uma “vaquinha” para 
ajudar no seu tratamento, porem com o seu falecimento acabou sendo utilizada 
na preparação do corpo. Afirmou que o Paulo Roberto foi uma pessoa 
persistente e sempre acreditou nos seus ideais. Marcos Roberto Menin 

parabenizou o vereador pela moção e ao Josimar pelo o apoio nos momentos 
bons e ruins. Falou sobre sua amizade de 30 anos com o falecido. Charles 

Miranda Medeiros mencionou que fez uma moção em vida para o artista e 
entregará ao Josimar para que possa colocar no memorial que será construído. 
Emerson Sais Machado Deixou seu pesar pelo falecimento, dizendo que 
Paulinho sempre estará em nossos corações. Após a discussão, a matéria foi 
colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. O senhor secretario 
realizou a leitura da Moção nº 050/2018, de “CONGRATULAÇÕES com a 
Poly Sport academia, pelos seus 20 anos de atividades no município de Alta 
Floresta- MT”, de autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), a 
qual foi discutida pelos vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto falou que 
essa moção é uma pequena homenagem pelo investimento e por sempre 
acreditaram em nosso município. Mencionou um breve histórico sobre a 
empresa por sempre trazerem inovações ao nosso município. Emerson Sais 

Machado parabenizou a vereadora e aos proprietários e também pelos 
profissionais que desenvolvem as atividades na academia. Afirmou que a 
pratica de exercício é a melhor maneira de prevenir doenças. Marcos Roberto 

Menin parabenizou a vereadora e aos proprietários pelo reconhecimento, 
parabenizando o Henri que foi um grande atleta no município. Charles 

Miranda Medeiros parabenizou a vereadora Cida e aos proprietários, por 
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serem referencia em qualidade e sempre acreditarem em nosso município. 
Oslen Dias dos Santos (Tuti) parabenizou a vereadora e os proprietários para 
pelos trabalhos e investimentos. Elisa Gomes Machado parabenizou o casal 
de empresário tanto na academia quanto no esporte. Luis Carlos de Queiroz 
externou sua alegria pela amizade com o casal, deixando um grande abraço. 
Parabenizou o empreendimento pelos vinte anos de existência. Após a 
discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 
unanimidade. O senhor secretario realizou a leitura da Moção nº 051/2018 de 
“CONGRATULAÇÕES com a Secretaria Municipal de Educação, pelo 
brilhantismo e forma organizada do 1º jantar baile, alusivo ao dia do professor, 
realizado no último dia 13 de outubro no Centro de Tradições Gaúchas”, de 
autoria do vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), a qual foi discutida 
pelos Vereadores: Valdecir José dos Santos (Mendonça) parabenizou o 
vereador Emerson por ceder a moção a ele e a Secretária por seu desempenho 
que esta entre os primeiros do país. O evento que foi organizado pela 
Secretaria de Educação é pioneiro e foi um momento impar em nosso 
município. Afirmou que a educação sustenta o município moralmente. José 

Aparecido dos Santos (Cidão) parabenizou a Secretária de Educação pela 
festa para profissionais da educação e que essa festa ficou marcada em nosso 
município, e parabenizou por seus métodos para conduzir a pasta. Emerson 

Sais Machado parabenizou a secretária pela festa e organização das 
festividades no qual esteve presente e se admirou com a estrutura do evento. 
Marcos Roberto Menin parabenizou o vereador pela moção e a secretária 
pelo evento. Charles Miranda Medeiros parabenizou o vereador pela moção 
e a secretária pelo evento e que a equipe é muito bem preparada, que sem 
professor não seriamos nada. Acrescentou que a educação começa em casa e 
responsabilidade não é só do professor que mesmo sem estrutura, desempenha 
um ótimo trabalho. Luiz Carlos de Queiroz parabenizou pelo brilhante evento 
realizado, e a secretaria por reconhecer os profissionais. Oslen Dias dos 

Santos (Tuti) Parabenizou a equipe pelo evento realizado. Charles Miranda 

Medeiros agradeceu a professora Sandra pelo convite, e que na próxima festa 
estará presente. Elisa Gomes Machado Parabenizou aos profissionais pelo dia 
dos professores, lembrando que na semana passada fez uma moção às 
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professores que trabalham com alunos especiais em homenagem a todos. 
Valdecir José dos Santos (Mendonça) parabenizou a professora Leia pelo 
trabalho prestado a categoria e que não pode comparecer por motivo de 
agenda. Emerson Sais Machado disse que esse evento teve uma estrutura 
especial para os professores. 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 onze horas e cinquenta e 
um minutos. 


