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Ata da trigésima terceira Sessão Ordinária, da segunda Sessão Legislativa, da 
nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, ao sexto dia do mês de 
novembro do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e nove minutos 
sob a Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, 
bem como, a presença dos Senhores Vereadores: 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 a ata da sessão anterior, a 
qual foi aprovada por unamidade. Em seguida, solicitou do Senhor Secretário a 
leitura das correspondências recebidas que assim o fez, a saber: Ofício nº 
003/2018, referente a razões do veto parcial ao Projeto de Lei nº 1959/2018, do 
Executivo Municipal; e, Ofício nº 028/2018, comunicando a ausência da 
Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto na Sessão Ordinária por motivos de 
saúde, da Assistente de Gabinete de Vereador, Gardene dos Santos Lacerda. Após 
o Senhor Secretário fez a leitura matérias em apresentação que assim o fez, a 
saber: Indicações n°s. 285 e 286/2018, de autoria do vereador Demilson Nunes 
Siqueira; Indicação n° 287/2018, de autoria do vereador Marcos Roberto Menin; 
Indicações n°s. 288, 289 e 290/2018, de autoria do vereador Valdecir José dos 
Santos (Mendonça); Indicações n°s. 291, 292, 293, 294, 295 e 296/2018, de 
autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Projeto de Resolução nº 005/2018, 
que em súmula: "Institui as sessões itinerantes da Câmara Municipal de Alta 
Floresta, constitui parágrafo único no Artigo 99 da Resolução nº 078/95 que 
dispõe sobre o Regimento Interno, e dá outras providências", de autoria dos 
vereadores: Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira, Silvino Carlos 
Pires Pereira (Dida Pires), José Eloi Crestani e Demilson Nunes Siqueira. O 
Senhor Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas 
conforme disposição regimental. Passando ao uso da Tribuna, o Senhor 
Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que, conforme acordado em 
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Reunião Administrativa, o tempo hábil para usar a tribuna é de sete minutos. O 
primeiro a usar a tribuna foi o vereador Mequiel Zacarias Ferreira que 
cumprimentando a todos, iniciou estendendo seu pesar aos familiares de Rogério 
Dias Dalla Riva. Na sequência parabenizou as Escolas Municipais Maria 
Domingas Mazzarello e Geny Silvério Delarincy pela realização da Mostra 
pedagógica e Noite Cultural, respectivamente, nesse final de semana que passou. 
Parabenizou também a entrega do prêmio Concurso Cultural “Adote uma 
Nascente”, que foi instituído para criar uma logomarca, na qual foi realizada a 
entrega do prêmio para o ganhador Kelven Cristian Rocha Santos, e agradeceu 
Diretoria de Meio Ambiente pela iniciativa. Falou sobre a limpeza das áreas 
públicas, devido ao grande número de reclamações da população, na qual as obras 
públicas em construção estão com os lotes cheio de mato, reforçando esta 
cobrança, dizendo que a Prefeitura deveria dar o exemplo, uma vez que, precisa 
cobrar dos moradores através da lei, que mantenham seus lotes limpos. Disse 
ainda que indicou a aquisição de uma maquina trituradora de folhas e galhos para 
facilitar o trabalho de poda de árvores, pela praticidade e economia proporcionada 
pela mesma em relação ao atual processo de poda. Afirmou ainda que não obtém 
respostas das indicações e requerimentos, e que a maioria das secretarias e 
departamentos não respondem. Cobrou a manutenção dos espaços públicos de 
caminhada, como a pista de caminhada da Cidade Alta e o Parque Zoobotânico, 
bem como as ruas com maior fluxo, uma vez que, no período de fim de ano e 
horário de verão temos um significativo aumento das pessoas que fazem uso das 
mesmas para suas caminhadas. Sobre as obras que estão em andamento, pediu 
para que os vereadores ajudem a fiscalizar, citando em específico a obra da creche 
do Jardim Imperial, pedindo a fiscalização e acompanhamentos e cobrança de 
todos os vereadores, especialmente no que tange a questão dos pareceres jurídicos 
e contábil quanto a realização de processos licitatórios e aditivos, que são caso de 
pelo menos três obras. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Na sequência, 
utilizou a tribuna o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) que iniciou 
seu discurso cumprimentando a todos. Falou sobre uma galeria do Bairro Cidade 
Bela, onde a escoação da água esta ocorrendo dentro de um lote particular, 
ocasionando um transtorno muito grande, pois os bueiros estão entupidos e são 
muito antigos, necessitando de manutenção urgente. Acrescentou que o período 
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das chuvas esta alagando diversos setores da cidade, dizendo que há necessidade 
de uma força tarefa para desentupir estes bueiros. Salientou ainda que não vê 
limpeza sendo realizada no bairro Cidade Alta, afirmando que os vereadores têm 
que fazer uma política para o povo, esquecendo o velho modelo político de ser, 
que palavras bonitas e pouco trabalho não “colam" mais com a população, que o 
povo esta atenta e consciente. Finalizou agradecendo a todos. O próximo a usar a 
tribuna foi o vereador Demilson Nunes Siqueira que cumprimentando a todos, 
comentou sobre a sua indicação para o Executivo Municipal para pintura de faixa 
continua na perimetral Teles Pires. Mencionou sobre os campeonatos de futebol 
do município, em específico a final da Copa "40tão". Comentou ainda sobre a sua 
preocupação sobre a matéria do Executivo que veio para tramitação na Câmara, 
sob Revisão/Atualização da planta genérica do município de Alta Floresta, pois a 
população está perguntando e cobrando com medo do aumento do IPTU. 
Comentou que em sua opinião, o tempo hábil para votação e discussão é pouco, 
cobrando que a prefeitura explique melhor para a população poder compreender 
melhor, e para não ter problemas no futuro. Agradeceu a presença de todos. 
Prosseguindo, utilizou à tribuna o vereador José Eloi Crestani, cumprimentou a 
todos os presentes e aos ouvintes da Rádio Câmara, parabenizando o presidente 
pela iniciativa. Falou que está preocupado com a sujeira do município, pois está 
deixando a desejar, sugerindo que a Secretaria de Infraestrutura montasse uma 
equipe a fim de realizar uma força tarefa para a limpeza e manutenção geral, 
devido à proximidade de fim do ano e datas festivas, quando a população 
Altaflorestense recebe a visita de seus parentes e amigos e não encontrem uma 
cidade feia e suja. Salientou a cobrança do vereador Mequiel sobre a obra da 
creche do Jardim Imperial, dizendo que ainda mantém esperanças de que esta 
obra seja finalizada. Pontuou ainda sobre sua indicação realizada para a Secretaria 
de Meio Ambiente para que seja providenciada a poda das árvores que estão 
atrapalhando a iluminação das vias. O próximo a fazer uso da tribuna foi o 
vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) que cumprimentando a todos, iniciou seu 
discurso falando sobre as obras paradas no município, dizendo que antes de 
cobrar é preciso ver se o governo federal está repassando o recurso. Em relação à 
limpeza do município, conversou com o secretário de obras e o prefeito sobre a 
necessidade de montar uma equipe para realizar uma força tarefa. Mencionou que 
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na estrada Vicinal Quinta Oeste, a equipe que irá realizar a construção de dezoito 
bueiros já se encontra no local para iniciar os serviços, onde a prefeitura conta 
com a parceria do grupo Lávori. Salientou que a chuva dos últimos dias vem 
causando um transtorno enorme devido ao entupimento de vários bueiros no 
município. Agradeceu ao Humberto e ao prefeito Aziel, pela recuperação do 
buraco na perimetral Rogério Silva. Finalizou comentando sobre a licitação que 
foi realizada para as obras de pavimentação, em algumas ruas dos bairros: São 
José Operário e Jardim das Araras, resultado de um recurso referente à emenda do 
Deputado federal Nilson Leitão e o senador Blairo Maggi, sendo uma cobrança 
realizada desde 2016. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Prosseguindo, 
a vereadora Elisa Gomes Machado cumprimentou a todos, agradeceu ao Cícero, 
coordenador da iluminação pública, por atender uma solicitação para trocar as 
lâmpadas queimadas em algumas ruas do município, e por sempre atender quando 
solicitado. Posteriormente parabenizou as escolas pelas apresentações culturais 
realizadas no último final de semana, em especial a Escola Estadual Dom Bosco. 
Comentou que participou do 8º Seminário de Leitura e Interpretação Escrita e 
Oralidade, a qual foi entrevistada para falar sobre o papel da mulher na política, 
parabenizando a escola e em especial alunos do ensino médio. Salientou ainda 
que falar sobre a limpeza e poda de árvores é um assunto redundante, pois todos 
os colegas edis já cobraram, e que, em visita a Secretaria de Obras viu muitos 
maquinários estragados, aguardando manutenção. Cobrou a construção de uma 
nova ponte na Comunidade Novo Horizonte. Explanou sobre o projeto que estava 
entrando em tramitação na ordem do dia de sua autoria, referente a Câmara 
realizar sessão itinerante, e que em sua opinião irá efetivar a participação da 
população as sessões, principalmente da zona rural, pois devido ao horário e 
distância da Câmara a população destas comunidades não podem participar 
efetivamente; e que ao levar as sessões até a população, a Câmara estará 
mostrando seus trabalhos, e ouvindo a reivindicação dos moradores dessas 
localidades. Falou ainda sobre a questão dos agentes comunitários e de endemias, 
com relação à elevação de nível sendo uma bandeira que levantou para ajudar a 
categoria. Avisou e convidou os colegas vereadores a participar de uma reunião 
que ocorrerá as quatorze horas, logo mais a tarde em seu gabinete, referente a 
formar e oficializar, uma comissão para tratar da discussão para a realização da 
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Semana de não violência contra a mulher, que contará com a participação de 
vários representantes para essa discussão. O próximo a usar a tribuna foi o 
vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) iniciou seu discurso falando 
sobre o projeto de atualização do Código Tributário, que em 2009 foi feita esta 
proposta e rejeitada, por motivações pessoais e particulares. Acrescentou que esta 
atualização tem que ser justa, e que não beneficie apenas alguns, e que as questões 
políticas não interfiram nesta discussão, como já aconteceu no passado e que 
ocorra de forma coerente, sem explorar e prejudicar a sociedade. O próximo a 
usar a tribuna foi o vereador Charles Miranda Medeiros iniciou 
cumprimentando a todos, dizendo que a questão da limpeza e acúmulos de lixo, 
nos terrenos públicos e lotes particulares, não são somente questão de higiene e 
estética do município, mas também uma questão de saúde. Falou sobre a Lei que 
da direito ao vizinho a solicitar a servidão de passagem para passagem de 
tubulação de esgoto para escoamento da água, mas que às vezes os vizinhos, não 
querem dar essa concessão. Relatou como exemplo uma situação que esta 
ocorrendo em uma casa onde sem essa passagem da tubulação, a fossa acaba 
enchendo, e de acordo com o artigo 1826 e 1827 do código permite essa servidão 
de passagem, e que se o vizinho negar terá que indenizar o outro. Salientou que 
julga necessária a elaboração de um Projeto de Lei de servidão para regularização 
da questão de encanamento dos tubos de água pluvial. Pontuou sobre a Creche 
Menino Jesus que esta abandonada, servindo de esconderijo para pessoas mal 
intencionadas e usuários de drogas, e em sua opinião cabe ao município cuidar 
dos seus lotes e obras públicas abandonadas. Observou que esta havendo um 
grande descaso com relação a estas. Falou sobre a Campanha Novembro Azul, 
pedindo para que os homens procurem o Posto de Saúde, para obterem 
orientações, informações e consultas, não somente sobre o câncer de próstata, mas 
também sobre outras enfermidades. Finalizou, agradecendo a presença de todos. 
Na sequência o vereador Marcos Roberto Menin que cumprimentando a todos, 
falou sobre a preocupação dos colegas vereadores com relação à limpeza do 
município e achou interessante a indicação do vereador Mequiel a respeito do 
Executivo em adquirir um triturador de folhas e galhos para aperfeiçoar os 
trabalhos de limpeza das vias. Explanou sobre o pronunciamento do vereador 
"Dida Pires" a respeito da atualização da planta genérica, pedindo para que o 
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Prefeito possa vir explicar melhor este projeto. Afirmou que em sua opinião, 
ajudará população a compreender melhor esta atualização. Falou ainda sobre os 
maquinários que estão indos para a região da Pista do Cabeça para dar 
manutenção nas estradas, e que em conversa informal com o Secretário de 
Infraestrutura, se mostrou muito preocupado, pois a demanda de serviço esta 
grande e o orçamento escasso. Finalizou convidando a todos para prestigiar a final 
do campeonato de futebol na Comunidade Bom Pastor, que ocorrerá no próximo 
domingo, dia onze de novembro. Agradeceu a presença de todos. Na sequencia 
utilizou a tribuna o vereador Luiz Carlos de Queiroz que cumprimentando a 
todos, iniciou manifestando seu pesar aos familiares do Dr. Rogério Dalla Riva. 
Após, comunicou aos vereadores que os mesmos têm apenas até o dia dezessete 
do mês de novembro para propor emendas a LOA 2019. Parabenizou o discurso 
do vereador "Dida" e recomendou que todos os vereadores lessem e observassem 
bem o projeto da atualização da planta genérica, para que não fique a 
responsabilidade do mesmo somente nas comissões permanentes. Salientou que 
seria de grande valia uma explicação da equipe técnica do Executivo com relação 
às mudanças propostas neste projeto, indicou também uma maior participação da 
população, para dar opinamentos sobre esta atualização. Disse ainda que 
corrobora com o vereador "Mendonça" na cobrança da construção da ponte no 
bairro Cidade Bela. Pontuou ainda respeito do DETRAN, que o atendimento esta 
demorado, e constantemente o sistema esta fora, recebendo assim diversas 
reclamações, opinando que é necessária uma solução. Cobrou do Secretário de 
Obras com relação à recuperação do perímetro urbano, e cobrou uma limpeza 
geral em todos os acessos ao perímetro urbano e que o cidadão que jogar lixo 
deva ser multado, para que a população tenha consciência com relação a limpeza 
do município. Cobrou ainda à necessidade de colocar um semáforo na perimetral 
Rogério Silva, próximo a entrada do Bairro Boa Nova I, pois nesta localidade está 
havendo muitos acidentes. Finalizou agradecendo a presença de todos. Neste 
momento, transferida a condução da presidência ao vice-presidente, o vereador 
Emerson Sais Machado cumprimentando a todos, em especial aos ouvintes da 
Rádio Câmara, iniciou seu discurso afirmando que apesar de ser defensor do 
Prefeito, há algumas coisas que não concorda, e o mesmo peca na questão da 
divulgação dos seus trabalhos. Afirmou que o Prefeito fez mais obras que a antiga 
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gestora, mas não as divulga, faltando assim, informação para a população. Citou 
como exemplo a construção de Postos de Saúde, aquisição de caminhões de lixo, 
maquinários comprados com recursos próprios, dentre outros. Comentou sobre o 
projeto da atualização da planta genérica do município, dizendo que todos os 
vereadores devem ler, estudar e procurar compreende-lo para que assim possam 
propor emendas que venha agregar no projeto e por consequência ajudar o 
município. Pontuou ainda que o Projeto de Resolução nº 005/2018, apresentado 
na sessão, cabe somente à Mesa Diretora tal autoria. Comentou que os jornalistas, 
em especial os de jornal impresso, devem ter certeza do seu conteúdo divulgado, 
pois por vezes a notícia, nem é verdadeira e é amplamente divulgada como se o 
fosse, prejudicando não somente quem é vitima de falsa informação, mas também 
quem a divulga, perdendo assim a credibilidade do meio de comunicação. 
Salientou que qualquer informação deve ser verificada de sua autenticidade antes 
de ser divulgada. Afirmou que não está generalizando a todos da categoria, mas 
apenas pedindo que tenham bom senso em suas publicações. Fez suas 
considerações finais, 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 do 
Requerimento nº 074/2018, que “REQUER que seja oficiado o Prefeito 
Municipal, Asiel Bezerra de Araújo, que determine aos departamentos 
responsáveis, para que enviem a esta Casa de Leis, amplas informações de todas 
as emendas parlamentares anunciadas ao município de Alta Floresta, no período 
da atual gestão municipal (2017-2020), de ambas as esferas (federal e estadual), 
voltadas especificamente a função Saúde, segundo informações totalizando 
R$1.832.980,00, fazendo constar o detalhamento de cada qual, como: autoria, 
valor, nº e/ou código, subfunção, fase de tramitação, se já houve liberação, 
empenho, assinatura do convênio e/ou contrato, aprovação completa, autorização 
para o processo licitatório, pagamento parcial ou total (dinheiro na conta), início 
às obras, aquisição de bens ou serviços relacionados, entre outras informações que 
julgar necessária, até mesmo se canceladas, para apreciação”, de autoria da 
vereadora Elisa Gomes Machado, a qual foi discutida pelos vereadores: Elisa 

Gomes Machado, disse que esse requerimento é para verificar se as emendas 
foram encaminhadas, se estão disponível na conta e nem foi licitado a destinação 
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deste recurso, temendo que este recurso seja perdido. Disse que estas informações 
requeridas serão para ajudar e melhorar a fiscalização destes recursos que 
possuem valores expressivos, que vem para o município. Por fim, pediu o voto 
favorável dos colegas Edis. Charles Miranda Medeiros parabenizou a vereadora 
pelo requerimento, e que em conversa com a secretária de saúde Roberta 
Cordeiro, pediu para que possa acompanhar mais de perto esta situação, que o 
setor da saúde necessita muito deste recurso, assim como fará também a Câmara 
de Vereadores. Após as discussões a matéria foi colocada em votação, sendo 
aprovado por unanimidade. Na sequência o senhor secretário realizou a leitura da 
Moção nº 055/2018 de “CONGRATULAÇÕES com os empresários Sérgio José 
Miranda e Leandra Fernanda Miranda, pela inauguração da 3ª Loja da Rede de 
Drogarias Ultra Popular em nosso município”, de autoria do vereador Charles 
Miranda Medeiros, a qual foi discutida pelos vereadores: Charles Miranda 

Medeiros parabenizou os empresários, dizendo que todos aqueles que acreditam 
no município gerando empregos e melhorando a economia merecem prestigio. 
Falou que a Drogaria Ultra Popular oferece produto de qualidade com baixo 
valor. Finalizou agradecendo e congratulando a terceira loja da rede, dentro do 
município. José Aparecido dos Santos (Cidão) parabenizou os empresários pelo 
investimento, e que a rede de drogarias tem preços populares, esperando que abra 
mais uma loja no bairro Cidade Alta. Elisa Gomes Machado agradeceu pelo 
investimento no município, que Deus os abençoe por acreditar no município. 
Valdecir José dos Santos (Mendonça) parabenizou os empresários por 
acreditarem no município, e que apesar das dificuldades, conseguiu prosperar. 
Parabenizou pelos preços praticados e desejou sucesso. Marcos Roberto Menin 
parabenizou os empresários e agradeceu pelo investimento no município. Luiz 

Carlos de Queiróz agradeceu pelo investimento e a escolha do local para a 
inauguração da terceira loja, pois este é um prédio no centro que estava 
abandonado sem locação durante ano. José Eloi Crestani parabenizou os 
empresários e pediu para que Deus continue abençoando e iluminando os 
empresários e suas três lojas. Mequiel Zacarias Ferreira cumprimentou o autor 
da moção e os empresários, reconhecendo todo o trabalho e investimento no 
município, desejando que continuem crescendo como empresários e 
empreendedores. Oslen dias dos Santos (Tuti) parabenizou o empresário, 
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ressaltando que o município precisa de empresários que acreditam no município, 
desejando muito sucesso. Emerson Sais Machado parabenizou os empresários 
por acreditar no município, que venham obter muito sucesso. Agradeceu a 
geração de emprego no município, e os preços praticados é excelente para a 
população Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 
aprovada por unanimidade. Neste intermédio o senhor presidente comunicou que 
irá propor uma emenda no Regimento Interno para a propositura das moções, na 
questão de diminuir o tempo de discussão das mesmas, bem como a quantidade 
mensal, para assim viabilizar e otimizar o tempo hábil dos homenageados que por 
vezes vem receber a moção. Neste momento, o senhor Presidente comunicou os 
Senhores Vereadores que a Ata desta Sessão será redigida e deliberada conforme 
disposição regimental. 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 quarenta e seis minutos. 


