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Ata da trigésima quarta Sessão Ordinária, da segunda Sessão Legislativa, da nona 
Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, ao décimo terceiro dia do mês 
de novembro do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e doze 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, com a ausência em plenário dos 
vereadores Valdecir José dos Santos (Mendonça) e Oslen Dias dos Santos (Tuti). 
Em seguida, solicitou do Senhor Secretário a leitura das correspondências 

recebidas que assim o fez, a saber: Oficio n° 021/2018–DL, encaminhando a 
relação de processos licitatórios homologados, do chefe do Departamento de 
Licitação, Marcos Roberto Tiso; Ofício n° 268/2018-PJ, encaminhando cópia dos 
Decretos emitidos no mês de outubro do ano subsequente, da Procuradora Jurídica, 
Naiara Rossa Morello. Neste momento o Senhor Presidente registrou a presença 
em plenário do vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça). Após o Senhor 
Secretário fez a leitura matérias em apresentação que assim o fez, a saber: 
Indicações nº 297, 298, 299 e 300/2018, de autoria do vereador Luiz Carlos de 
Queiroz; Indicação nº 301/2018, de autoria do vereador José Eloi Crestani; 
Indicações n° 302 e 303/2018, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; 
Indicações n° 304, 305 e 306/2018, de autoria do vereador Mequiel Zacarias 
Ferreira; Projeto de Lei nº 1963/2018, que em súmula “altera o art. 321 da Lei 
Municipal n° 1527/2006 (Código Tributário Municipal) e dá outras providencias. 
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 
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cumprimentados a todos, parabenizou a Associação dos Moradores do Bom Pastor 
pela conclusão do campeonato de futebol realizado no último domingo; e ao 
SISPUMAF que preparou e deu suporte no café da manhã de entrega da moção aos 
agentes ambientais nesse final de semana que passou na Sede do Sindicato; aos 
moradores da associação AMOVIR pela sua plenária mensal, lembrando que estão 
passando por processo de eleição para a próxima gestão; a Secretaria de Educação 
pela entrega do ônibus literário e a Escola Furlani da Riva pela realização da Noite 
de Talentos; parabenizou também a Escola Vicente Francisco que realizou um 
evento para lançamento de um livro do professor Agnaldo de Lima. Comentou que 
esteve na capital do estado com a secretária de saúde, Roberta Cordeiro, a fim de 
buscar recursos para as Unidades de Saúde junto ao Deputado Estadual Valdir 
Barranco e em conjunto com a Deputada Federal Eleita Rosa Neide ambos do seu 
partido, ficando acordado o apoio de ambos, tanto na destinação de recursos, a 
serem avaliados pelo mandato do vereador, quanto no diálogo junto as demais 
instâncias para aquisição de novos recursos. Acrescentou que ficou acordado o 
compromisso entre o deputado Barranco e a Secretaria de Saúde, na cobrança dos 
repasses das emendas do Governo do Estado que já eram para ter sido repassadas, 
que não aconteceu. Afirmou ter acordado com a Deputada Federal a busca por 
apoio para implementações no Centro Especializado em Reabilitação (CER) 
através junto aos governos estadual e federal. Falou sobre as cobranças que vem 
realizando junto ao executivo nas diversas áreas e que fez indicações nesta sessão, 
sendo uma delas, sobre o Trevo São Cristovão, o qual vem reforçando uma 
indicação do Vereador Emerson, que busca melhorias ao local. Citou que os 
moradores estão fazendo um abaixo assinado para que a Prefeitura realize reparos e 
melhorias devido ao alto índice de acidentes. Mencionou também indicações 
referentes a alguns pontos na Perimetral Rogério Silva por alto índice de acidentes 
inclusive com vítimas fatais. Falou sobre a situação das indicações que não estão 
sendo respondidas por parte da Coordenadoria de Trânsito, Transporte e Segurança, 
ou por falta de interesse ou por falta de recurso, afirmando que e a responsabilidade 
dela é resolver esses problemas. Solicitou a vereadora Cida o cronograma da coleta 
de lixo seco, citando que alguns pontos na cidade estão evidentes a urgência do 
recolhimento, citando como exemplo, a praça cívica que já possui um acordo de 
limpeza periodicamente. Comentou que vem ocorrendo reuniões sobre a questão da 
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planta genérica do município e sua indicação é que o prefeito faça uma coletiva de 
imprensa, mostrando a sua importância, e reforçou que os vereadores tem que se 
atentar aos índices aplicados nos bairros que não receberam benfeitorias públicas, 
que precisa ser diferenciado, de acordo com as mais diferentes realidades. Fez mais 
algumas considerações, agradeceu. Neste momento Sr presidente registro a 
presença em plenário do vereador do Oslen Dias dos Santos (Tuti). Na sequencia, 
utilizou a tribuna o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) que iniciou 
seu discurso cumprimentando a todos. Agradeceu aos funcionários da Casa pela 
assessoria e informações repassadas, facilitando seu trabalho. Disse que seu sonho 
é ver a cidade crescer, para que seus filhos têm a escolha de fazer ensino superior 
no município e não ter que ir para outros municípios estudar. Afirmou que nas 
próximas eleições de âmbito municipal os candidatos a prefeito tenham sabedoria 
de escolher seus secretários, pois são eles que irão resolver os problemas que são 
passados pelos vereadores. Falou ainda que atualmente o prefeito é bem 
intencionado, porém alguns secretários não o respeitam. Expôs que os vereadores 
servem para dar resultados à sociedade. Relatou a situação do trecho entre a 
rotatória da Cidade Alta e a Escola Cecília Meireles que possuem várias saídas e 
nenhuma delas possui placa de sinalização. Relembrou a situação da ponte da 
cidade bela esta quase caindo, dizendo que será necessário ocorrer uma tragédia 
para ser consertada. Disse que tem varias ruas com árvores encostando-se à rede 
elétrica, necessitando que sejam podados para que problemas maiores não venham 
ocorrer. Relatou sobre a sensação de abandono que se encontra a Rua “B”, com 
matagal e lixos jogados na beira da via. Prosseguindo, utilizou à tribuna o vereador 
José Elói Crestani que cumprimentando a todos falou sobre a reivindicação de um 
morador para que seja realizado o cascalhamento e o conserto de algumas pontes 
que estão em estado precários no trecho entre a Vila Nova e a Comunidade 
Bonfim. Disse ainda sobre sua indicação para prefeito para que crie duas equipes 
permanentes de limpeza e tapa-buracos, par que uma trabalhe no centro da cidade e 
outra nos bairros adjacentes. Prosseguindo, a vereadora Elisa Gomes Machado 

que cumprimentando a todos, parabenizou a Escola Municipal Paulo Pires pelo 
evento realizado com as famílias na escola, a Secretaria de Educação pela entrega 
do ônibus literário e ao Prefeito, sua Vice e o Secretário de Infraestrutura por terem 
participado do evento de entrega da moção aos agentes ambientais. Comentou 
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sobre a ponte que caiu semana passada na estrada Cambará, deixando várias 
pessoas “ilhadas” e agradeceu o apoio do Secretário Eloi por ter providenciado um 
desvio e ter prometido a construção da ponte o mais rápido possível através da 
parceria com as madeireiras da região. Relembrou sobre a situação dos agentes de 
saúde, que neste momento o Projeto de Lei está no setor de Contabilidade e espera 
que esse projeto seja votado ainda esse ano para que esses servidores recebam seus 
devidos direitos. Falou que cobrou a Secretaria de Saúde sobre algumas situações 
de emergência, citando a ausência dos médicos na zona rural, pois as pessoas 
precisão se deslocar para cidade, a licitação de medicamentos básicos que foi 
frustrada, devido não conseguiram preços em setenta itens. Comentou que a 
Secretária vem lhe atendendo com muita atenção e explicando as necessidades, 
dizendo entender, mas que as cobranças têm que continuar a serem feitas. Fez mais 
algumas considerações, agradeceu. O próximo a usar a tribuna foi o vereador 
Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) que cumprimentando a todos os 
presentes, solicitou a Secretária de Saúde na semana passada informações sobre a 
questão de médicos na zona rural, a qual disse que os atendimentos retornariam na 
próxima semana. Afirmou ainda que as unidades de saúde nas comunidades rurais 
estão todas em situação precárias, necessitando de reparos urgentes. Cobrou a 
vereadora Cida sobre o seu requerimento que pede a presença do Prefeito nesta 
Casa de Leis para prestar esclarecimento a sociedade sobre suas ações de governo, 
e que até o presente momento não obteve resposta de quando viria prestar contas. O 
próximo a usar a tribuna foi o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), que 
cumprimentando a todos, agradeceu ao Secretário de Infraestrutura por ter 
realizado o serviço de patrolamento em algumas ruas do Bairro Boa Nova, porém 
disse que outros bairros estão na mesma situação ou até pior, mas sabe que esse 
trabalho realizado poderá se perder na próxima chuva. Mencionou que fica 
entristecido quando houve comentários que a Secretária de Infraestrutura semente 
realiza a construção de bueiros com a ajuda de empresários. Disse ainda que 
defende com todas as “forças” Alta Floresta quando é comparada com outros 
municípios, por conhecer a realidade e saber do potencial que tem. Afirmou 
dizendo que Alta Floresta está “quebrada”, mas o nosso país esta ainda mais, 
acreditando que o próximo ano será ainda melhor, com as mudanças que ocorreram 
nos parlamentos. Relatou que os serviços não executados não são culpa dos 
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secretários, mas sim por falta de recursos e equipamentos adequados. Fez mais 
algumas considerações, agradeceu. Na seqüência a vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida) que cumprimentando todos os presentes, coadunou com 
o pronunciamento do vereador Cidão. Neste momento apresentou o cronograma de 
algumas obras que serão executados no município como o conserto de bueiros e 
patrolamento e cascalhamento de algumas estradas rurais e aproveitou para 
apresentar o relatório de obras realizadas na semana passada, citando o conserto de 
bueiro na comunidade Santa Rita, construção meio-fio nas vias urbanas, dentre 
outras. Afirmou que esta chegando um caminhão maior para realizar a coleta de 
lixo, adquirido através de emenda parlamentar. Relatou sua preocupação com o 
período chuvoso que se aproxima, e o secretário a informou sobre a aquisição de 
trezentos mil metros de lama asfáltica realizada através de emendas e a compra de 
materiais para a operação tapa-buraco com recursos próprios. Sobre questão dos 
médicos na zona rural, afirmou que possui a mesma informação que o vereador 
Dida Pires relatou. Sobre o cronograma de coletas das folhas secas por motivo de 
doença não conseguiu pegar para entregar aos vereadores, mas acredita que essa 
semana será entregue. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Prosseguindo, o 
vereador Charles Miranda Medeiros iniciou cumprimentando a todos, falando 
que a comunidade da Pista do Cabeça está passando por dificuldades com a falta de 
infraestrutura, citando que as pontes estão caindo, as estradas em péssimas 
condições de trafegabilidade e as unidades de saúde em condições precárias, 
solicitando providências ao Executivo. Mencionou sobre a questão da limpeza da 
Creche Menino Jesus no qual fez uma visita, alertando que o local está sendo usado 
para atos ilícitos, e que se a Prefeitura não for utilizar o espaço que faça a 
concessão para alguma igreja ou projeto social. Disse que recebeu cobranças de 
pessoas que vem visitar nossa cidade sobre a falta de limpeza, em especial sobre a 
limpeza do entorno do Posto de Saúde da Cidade Alta. Relatou que fez uma visita 
ao Hospital Regional e se surpreendeu com o atendimento de qualidade que está 
oferecendo, acrescentando que o Hospital se transformou em um hospital escola, 
afirmando que Alta Floresta já tem uma ótima estrutura para uma faculdade de 
medicina, pois tem IML e um hospital escola, faltando poucas coisas na parte da 
estrutura. O próximo a usar a tribuna foi o vereador Marcos Roberto Menin que 
cumprimentando a todos, agradeceu a Secretaria de Agricultura e Pecuária por 
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emprestar o equipamento a Secretaria de Obras para executar o serviço de roçagem 
em alguns pontos da cidade. Disse que estará visitando e fiscalizando a obras que 
estão ocorrendo na Pista do Cabeça. Relatou que estará participando do estradeiro 
juntamente com alguns vereadores para fortalecer e mostrar o potencial do 
município e região. Externou sua tristeza pela senhora Valmira que esta precisando 
urgente de uma UTI a mais de uma semana e mesmo com liminar da justiça, o 
governo do estado não disponibilizou. Fez mais algumas considerações, agradeceu. 
Na seqüência utilizou a tribuna o vereador Luiz Carlos de Queiroz que 
cumprimentando a todos, alertou a todos os Vereadores e o Poder Executivo que o 
município está desgastado com o lixo que se acumula nas vias e com as ruas 
esburacadas. Sugeriu que a Secretaria de Obras deveria montar equipes de 
emergência para atender o perímetro urbano. Falou que se forem realizar serviços 
em que dependam de maquinários, têm que levar a equipe completa, pois não 
adianta levar somente alguns equipamentos, pois os serviços não ficarão a contento 
da população. Disse que do jeito que as obras andam hoje lhe causa preocupação, 
pois é só dinheiro jogado fora. Solicitou a vereadora Cida que agende uma reunião 
entre o executivo e a bancada de apoio para buscar soluções. Parabenizou a 
Secretária de Saúde pelo trabalho e atenção que vem realizando em sua pasta, 
mesmo com todas as dificuldades. Novamente expôs a demora do atendimento no 
DETRAN e nos correios do município, dizendo que culpa não é dos funcionários 
dos respectivos setores e sim de seus superiores. Fez mais algumas considerações, 
agradeceu. Neste momento, transferida a condução da presidência ao vice-
presidente, o vereador Emerson Sais Machado cumprimentando a todos, disse que 
esteve em reunião com Prefeito e que apresentou o projeto para colocar câmeras de 
alta definição para monitoramento de praças, trevos e semáforos da cidade, 
facilitando o reconhecimento do indivíduo caso ocorra alguns incidentes. Afirmou 
que prefeito se mostrou favorável. Sobre o estradeiro falou que participará e 
representará todos os Vereadores que não poderão ir, e verificará as obras que 
precisarão ser realizadas para melhorar escoamento da produção, e preparar as 
reivindicações que serão encaminhadas para o novo governo. Falou que em 
conversa com Prefeito, o informou que a responsabilidade de divulgação da planta 
genérica é do Executivo e o Dr. Asiel que irá divulgar. Relatou que comentou com 
Prefeito a possibilidade da criação de uma equipe exclusiva para limpeza do 
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perímetro urbano e que o chefe do Poder Executivo irá levar colocar essa idéia em 
prática. Parabenizou que o trabalho que o Doutor Asiel vem fazendo para 
município com obras consistentes, porem o problema é não faz a divulgação para a 
população e que prefeitos anteriores não fizeram nem metade do que foi feito em 
sua gestão. Agradeceu aos vereadores pela confiança para a Mesa Diretora e que as 
promessas feitas serão cumpridas. Fez mais algumas considerações, agradeceu. 
Retornando à Presidência, o Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário 
autorização para dispensar o intervalo regimental, o qual todos concordaram. 
Passando à Ordem do Dia, foi solicitado ao senhor secretário a leitura do Projeto 

de Lei nº 033/2018, que em súmula “dispõe sobre a autorização ao Poder 
Executivo de implantar a obrigatoriedade de afixação, no âmbito do município de 
Alta Floresta, de avisos com o número do disque denúncia da violência contra a 
mulher (disque 180, 190 e 3521 2086)”, de autoria dos vereadores Elisa Gomes 
Machado e Mequiel Zacarias Ferreira, o qual foi discutido pela vereadora Elisa 

Gomes Machado que iniciou dizendo ter vários projetos em defesa da mulher e 
sabe que o Poder Público ainda esta devendo projetos que favorecem mulher, e que 
o momento é de melhora. Acredita que a prevenção é o caminho para evitar a 
violência contra mulher. Disse que vem ocorrendo várias reuniões sobre a semana 
da não violência da mulher. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a 
qual foi aprovada por unanimidade. Na sequencia o senhor secretário realizou a 
leitura do Projeto de Lei nº 034/2018, que em súmula “reconhece como parte 
integrante da malha viária municipal e oficialmente denomina 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, o qual não 
havendo discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 
unanimidade. Prosseguindo o senhor secretário realizou a leitura do Requerimento 

Nº 001/2018 que requer “A disponibilidade de uso da tribuna da Câmara 
Municipal, com a finalidade de versar sobre as atividades referentes a “Semana 
Municipal pela Não Violência Contra a Mulher”, instituída por Lei Municipal e que 
estabelece a data de 25 de novembro (Dia Mundial de Luta pela Não Violência 
Contra a Mulher) como data referencial para fortalecimento do debate”, de autoria 
da Senhora Francisca Ilmarli Teixeira, Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, o qual foi discutido pelo Vereador Mequiel Zacarias Ferreira 
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iniciou dizendo que o requerimento está dentro da lógica da Semana da não 
violência contra a mulher e que vem acompanhando algumas reuniões e que foi 
sugerido o uso da tribuna para falar sobre a questão do enfrentamento. Com a 
alteração da semana da prevenção do dia vinte cinco de novembro para dia três de 
dezembro pediu que a data do uso da tribuna, caso fosse aprovado o requerimento, 
seja alterada para dia quatro de dezembro e ficasse dentro da semana da campanha, 
conforme discutido em reunião com o Conselho da Mulher, que organiza a semana. 
Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 
unanimidade. Na sequência foi solicitado ao senhor secretário a leitura do Ofício nº 

053/2018/GS, que “requer a utilização do plenário Arnaldo Corcino da Rocha, 
juntamente com o sistema de sonorização, bem como técnico para manuseio, além 
de equipamento data show, para o dia 23 de novembro do corrente, das 8h00min às 
11h00min, com a finalidade de realização da 3ª Audiência Pública referente 
trabalhos de elaboração do PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico e 
PMGIRS – Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos”, de 
autoria do Waldiney Trujillo, Secretário de Agricultura e Pecuária, o qual não 
havendo discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 
unanimidade. Prosseguindo o senhor secretário realizou a leitura da Moção nº 

056/2018 de “pesar aos familiares do Dr. Rogério Dias Dalla Riva, professor e 
coordenador do curso de engenharia civil da Universidade do Estado de Mato 
Grosso (Unemat), Núcleo Pedagógico de Lucas do Rio Verde, falecido no último 
dia 04 de novembro, aos 54 anos de idade, no município de Lucas do Rio Verde”, 
de autoria do vereador Luiz Carlos de Queiroz, o qual não havendo discussão, a 
matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Em 
sequencia o senhor secretário realizou a leitura Moção nº 057/2018, de 
“CONGRATULAÇÕES com os alunos e orientadores da Escola Estadual 1º e 2º 
Graus Mundo Novo, pela participação e premiação na 15ª Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia, realizada em Cuiabá”, de autoria do vereador Silvino Carlos 
Pires Pereira (Dida), o qual não havendo discussão, a matéria foi colocada em 
votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Em prosseguimento o senhor 
secretário realizou a leitura Moção nº 058/2018, de “CONGRATULAÇÕES com 
os empresários Rodrigo de Carli, Rafael de Carli e Clecino Del moro, pela 
reinauguração do Paolla Restaurante em nosso município”, de autoria do vereador 
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Emerson Sais Machado, o qual foi discutido pelos Vereadores: Emerson Sais 

Machado que parabenizou os empresários pelo investimento e por acreditar no 
município. Disse ainda ter já freqüentado o local e se surpreendeu com ambiente 
aconchegante e familiar e o atendimento atencioso. Marcos Roberto Menin 
parabenizou o empresário pelo investimento. Disse conhecer o esforço e empenho 
do Rodrigo de Carli e Rafael de Carli para o ramo culinário e suas participações em 
curso e palestras do ramo. Após as discussões, a matéria foi colocada em votação, a 
qual foi aprovada por unanimidade. Na qualidade de Presidente da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final, a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto 
(Cida), solicitou a dispensa de redação final dos Projetos de Lei nº 033 e 034/2018, 
o qual foi concordado por todos. 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 um minutos. 


