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Ata da trigésima quinta Sessão Ordinária, da segunda Sessão Legislativa, da nona 
Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, ao vigésimo primeiro dia do mês 
de novembro do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e treze 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 por unamidade. Em seguida, solicitou do Senhor 
Secretário a leitura das correspondências recebidas que assim o fez, a saber: Oficio 
n° 2377/2018/COF/CGEOFPC/DA-SUDECO, comunicando a liberação de recurso 
no valor de R$ 280.000,00, referente ao Convênio nº 863726/2017 para aquisição de 
um caminhão completo e equipado para a coleta de lixo, do Superintendente, Marcos 
Henrique Derzi Wasilewski. Após o Senhor Secretário fez a leitura das matérias 

em apresentação que assim o fez, a saber: Indicações n°s. 307, 308, 309, 310/2018, 
de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicação n°. 311/2018, de autoria 
do vereador Emerson Sais Machado; Indicação n°. 312/2018, de autoria do vereador 
Valdecir José dos Santos (Mendonça); Indicação n° 313/2018, de autoria do 
vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Projeto de Lei nº 036/2018, que em súmula 
“denomina “Rua Pioneiro Etelvino Dal’acqua” a Rua A-1, situada na área central, e 
dá outras providências”, de autoria dos vereadores: José Elói Crestani, Elisa Gomes 
Machado e Mequiel Zacarias Ferreira; e Projeto de Decreto Legislativo nº 017/2018, 
que em sumula “Concede Título de Cidadão Honorário Alta-florestense ao Senhor 
HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA”, de autoria do vereador Silvino Carlos 
Pires Pereira (Dida). 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 Reunião Administrativa, o tempo destinado a cada um será de sete minutos, 
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conforme ordem de inscrição. O primeiro a usar a tribuna foi o vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira que cumprimentando a todas e todos, iniciou agradecendo a visita 
dos alunos e professores do Pré II ‘A’ da Escola Trenzinho Mágico nesta Casa de 
Leis, que estiveram conhecendo o ambiente de trabalho dos vereadores, visita 
decorrência do trabalho que o Vereador realiza na Escola. Em especial agradeceu a 
professora Cleidimar que não mediu esforços em trazer os alunos para esta visita. 
Disse que neste final de mês está ficando preocupado, pela quantidade de pautas 
importantes a serem discutidas em pouco tempo, mencionando sobre o Plano 
Municipal de Saneamento Básico, no qual ocorrerá uma Audiência Pública nessa 
quarta-feira (21/11) e Conferência no dia (23/11) acontecerá à conferência, sendo um 
tempo muito curto, assim o mesmo sugeriu a líder do Prefeito mudança na data, vez 
que na audiência será apresentada a minuta do Projeto de Lei para ser encaminhado 
para esta Casa de Leis. Outra preocupação é em relação à Conferência do Plano 
Municipal de Educação que ocorrerá na próxima semana, nos dias vinte e nove e 
trinte de novembro, sendo um tempo muito curto para qualquer discussão. Falou 
ainda sobre à Conferência do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 
para a próxima semana, porém ainda não foi notificado oficialmente sobre seu 
acontecimento. Disse que o mesmo ocorre com a Planta Genérica e destacou a 
importância do Prefeito aparecer para discussão e apresentar para a população o que 
realmente é a Planta Genérica e quais mudanças. Fez uma breve menção sobre as 
obras que estão paralisadas no departamento jurídico e de contabilidade, e que dessa 
forma não existe nenhuma possibilidade de retorno e conclusão neste ano. Falou 
sobre os problemas que estão ocorrendo com a falta de atenção do Executivo em 
relação ao tapa-buraco e que inclusive um acidente ocorreu na Avenida Ariosto da 
Riva e o motivo em questão, segunda a vítima, seria um buraco na pista, destacou 
também a necessidade de recuperação da faixa elevada em frente a Caixa Econômica 
Federal, logo, poderá ocorrer como no ano passado, na qual os vereadores ficaram 
sendo taxados devido às condições que se encontram o município. Fez mais algumas 
considerações, agradeceu. Na sequencia, utilizou a tribuna o vereador Valdecir José 

dos Santos (Mendonça) que iniciou seu discurso cumprimentando a todos. Falou 
sobre o trabalho que o vereador vem desenvolvendo, porem ficando muito 
desgastado por não conseguir ajudar o município. Mencionou sobre as pessoas que 
vem visitar o município, acabam vendo uma cidade quase que abandonada, devido 
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ao mato, buracos em suas vias, visualizando que o Executivo não esta trabalhando. 
Disse que não adianta ficar discutindo a planta genérica nesta Casa de Leis se o 
Executivo não faz a parte dele, e ainda quer aumentar os impostos, sendo um grande 
prejuízo à população. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Prosseguindo, 
utilizou a tribuna o vereador Olsen Dias dos Santos (Tuti) que cumprimentando a 
todos, iniciou falando que na última segunda-feira, ocorreu à entrega da premiação 
do Circuito de Laço, que contou com a participação de quatrocentas pessoas, dentre 
elas o Prefeito. Agradeceu ao vereador Charles por ser um parceiro neste evento, e 
que a partir de agora se inicia a organização do evento para o próximo ano. 
Mencionou sobre o mutirão de limpeza do Rio Teles Pires, agradecendo o apoio da 
Câmara Municipal, vereadores Demilson e Cida Sicuto, dizendo que o trabalho já 
iniciou e que a população esta mais consciente e não deixando mais lixo nas margens 
do rio como ocorria anteriormente. Finalizou fazendo suas considerações finais, 
agradeceu. Em sequencia, utilizou à tribuna a vereadora Elisa Gomes Machado 

cumprimentando a todos, iniciou agradecendo os pais e parceiros do Projeto 
OCUPARTE que finalizou neste último final de semana, agradecendo também o 
apoio do vereador Charles e do vereador Dida. Falou sobre os bueiros que estão em 
risco de cair na região da Pista do Cabeça, no qual já fez os devidos 
encaminhamentos aos departamentos responsáveis para possíveis providências, 
devido a preocupação com o transporte escolar que não pode parar e prejudicar o ano 
letivo dos alunos. Disse que esteve na Prefeitura e em conversa com o Prefeito 
cobrou o Projeto de Lei sobre o enquadramento dos agentes comunitários e 
endemias, o qual solicitou que verificasse como está o andamento do projeto, para 
possa ser votado e aprovado ainda neste mês de novembro, uma vez que os 
servidores estão em com os salários defasados desde abril. Reservou seu tempo para 
falar sobre o Dia do Pioneiro, sendo uma Lei Municipal de sua autoria, no ano de 
dois mil e sete, passando a programação do evento que ocorrerá no domingo dia 
vinte e cinco de novembro e estará sendo realizada pelo departamento de turismo, 
cultura, dentre outros parceiros. Disse que qualquer informação para participação do 
evento que procurem o departamento de turismo para fazer sua inscrição e participar 
deste evento importantíssimo para o município. Fez mais algumas considerações, 
agradeceu. Prosseguindo, o vereador Charles Miranda Medeiros iniciou 
cumprimentando a todos, parabenizando a todos pelo reconhecimento ao Dia da 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 4 de 8 
 
Avenida Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829/3716 

email: contato@altafloresta.mt.leg.br _ site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

Consciência Negra, sendo um exemplo de pessoas que ajudaram o país a crescer. 
Disse que as mudanças devem ocorrer diretamente nas pessoas por um país melhor, 
valorizando cada pessoa, independente de sua cor, raça. Parabenizou o vereador Tuti 
pelo trabalho desenvolvido junto ao Circuito de Laço e aos benefícios que traz para a 
população. Parabenizou também a vereadora Elisa pela realização do Projeto 
Ocuparte que atende as crianças dos bairros carentes do município. Falou sobre as 
mudanças que ocorrerão no próximo ano no programa mais médico, no qual estará 
disponível apenas uma vaga para médicos em atendimento as unidades de saúde da 
família para o município. Citou que em conversa com alguns amigos médicos, existe 
a preferência de haver a desvinculação do município e participação do programa, o 
qual estará recebendo diretamente do Governo Federal com todos os direitos 
garantidos. Esta solicitando que o Executivo possa buscar aumentar o número de 
vagas e garantir o atendimento a população. Agradeceu. O próximo a usar a tribuna 
foi o vereador Marcos Roberto Menin que cumprimentando a todos, iniciou 
falando sobre o estradeiro, no qual também esteve a presença dos vereadores 
Emerson e Cida, dizendo que não existe a preocupação dos prefeitos da região em 
buscar melhorias, citando que esteve presente apenas dois prefeitos. Disse acreditar 
no desenvolvimento da região, porém acredita que todos devem abraçar a causa. 
Agradeceu ao secretário Elói pelo trabalho que vem desenvolvendo, porém precisa 
dar uma atenção melhor e trabalhar para que as vias do nosso município não fiquem 
intrafegáveis. Agradeceu. Na seqüência utilizou a tribuna o vereador Luiz Carlos de 

Queiroz que cumprimentando a todos, iniciou falando sobre o desabafo do vereador 
Mendonça, e aproveitou para solicitar que os vereadores juntamente com o 
Executivo busquem soluções para os problemas que estão ocorrendo nas vias rurais e 
urbanas. Disse que é necessário que a Secretaria de Infraestrutura montar equipes 
para fazer os trabalhos emergenciais e não ficar mandando equipes incompletas para 
fazer serviços que possam ficar perdidos. Mencionou sobre as condições que se 
encontram as estradas vicinais onde as pessoas estão despejando os lixos, o qual 
solicitou que a Prefeitura coloquem  fiscais para que multem essas pessoas e não 
deixar a cidade suja. Por fim parabenizou os vereadores que participaram do 
estradeiro e aproveitou para cobrar que no próximo os deputados e representantes 
governamentais possam participar e ajudar nessa cobrança. Agradeceu. Neste 
momento, transferida a condução da presidência ao vice-presidente, o vereador 
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Emerson Sais Machado iniciou cumprimentando a todos, falando sobre sua 
participação no estradeiro, citando as dificuldades em trafegar pela rodovia BR-163 
no qual enfrentou um congestionamento de mais de trinta quilômetros. Disse que 
quando não participou do estradeiro do ano passado, e muitos reclamaram por ser 
presidente desta Casa de Leis, e agora que esteve participando, muitos também 
questionaram sobre sua participação. Mencionou que irá montar um DVD com fotos 
e vídeos e encaminhar aos Deputados Estaduais, Federais e se possível até o 
Presidente da República, buscando sempre o desenvolvimento do município e 
região. Falou que o Executivo Municipal vem enfrentando dificuldades todos os 
anos e em todas as gestões que já passaram, dizendo que no final de cada ano os 
problemas são os mesmos e nunca conseguem resolver. Citou que foi encaminhado 
um requerimento cobrando informações sobre uma licitação e até o presente 
momento não recebeu a resposta. Disse que não adianta ficar parabenizando os 
secretários que estão sendo muito bem pagos para resolver os problemas e não 
conseguem e não adianta ficar falando que não tem recurso se as licitações estão 
sendo realizadas. Falou que irá convocar o Prefeito e o Secretário de Infraestrutura 
para uma reunião e saber o que está ocorrendo que os trabalhos não estão sendo 
resolvidos. Por fim falou que está nesta Casa de Leis, a Planta Genérica, Orçamento 
e chegará o Plano de Saneamento Básico, e acrescentou que projeto da Planta 
Genérica é importante para o município, porém do jeito que ele está não será 
aprovado. Neste intermédio o vice-presidente vereador Charles Miranda Medeiros 
disse concordar com o vereador Emerson sobre a necessidade de se fazer uma 
Audiência Pública para discutir e esclarecer sobre a Planta Genérica. Retornando a 
Presidência o senhor presidente solicitou à assessoria que agende uma reunião com o 
Prefeito e o Secretário de Infraestrutura para a próxima segunda-feira às oito horas na 
Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência. Prosseguindo o Senhor Presidente 
solicitou do Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo regimental, o 
qual todos concordaram. Passando à Ordem do Dia, foi solicitada ao Secretário a 
leitura do Veto Parcial nº 003/2018, sobre “razões do Veto Parcial ao Projeto de Lei 
n.º 1959/2018, de iniciativa do Executivo Municipal, 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 do Executivo Municipal, o qual não havendo discussão, a 
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matéria foi colocada em votação, o qual foi aprovado por com voto contrário dos 
vereadores: José Eloi Crestani, Elisa Gomes Machado, Silvino Carlos Pires Pereira 
(Dida) e Mequiel Zacarias Ferreira. Prosseguindo o senhor secretário realizou a 
leitura do Projeto de Lei nº 035/2018, que em súmula “reestrutura o Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher, criado pela Lei Municipal nº 1.637/2008, e dá 
outras providências”, de autoria dos vereadores Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa 
Gomes Machado, o qual foi discutido pelos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira 
acrescentou razões à propositura de sua autoria, falando que não estiveram 
participando de várias reuniões do conselho, no qual o projeto vem apenas para 
regulamentar as mudanças e reestruturar, conforme solicitação da Presidente do 
Conselho da Mulher, pedindo o voto favorável dos colegas vereadores. Elisa Gomes 

Machado falou que o projeto é apenas para regulamentar o conselho, sendo 
importante para seu funcionamento, solicitando o voto favorável dos colegas 
vereadores. Após as discussões, a matéria foi colocada em votação, o qual foi 
aprovado por unanimidade. Prosseguindo, solicitou ao senhor secretário a leitura do 
Requerimento nº 076/2018, que “REQUER que seja oficiado o Prefeito Municipal, 
Asiel Bezerra de Araújo, que determine ao órgão competente, para que envie a esta 
Casa de Leis, amplas informações sobre o Extrato do Termo de Convênio nº 1194-
2017/SECID, ref. ao processo nº 647307/2016, firmado entre a Secretaria de Estado 
de Cidades – SECID/MT e a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, no Valor Total 
de R$ 2.118.227,23 (dois milhões), fazendo constar o detalhamento de todos os 
serviços realizados, ruas e/ou avenidas atendidas, entre outras informações que julgar 
necessário, para apreciação”, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado, o qual 
foi discutido pelos vereadores: Elisa Gomes Machado acrescentou razões sobre a 
propositura de sua autoria, falando que chamou a atenção por ter uma placa fixada 
próximo ao Corpo de Bombeiro sobre a execução do serviço, sendo que foi feito 
uma publicação do extrato do serviço e gostaria de obter maiores esclarecimentos 
para saber o que realmente aconteceu. Oslen Dias dos Santos (Tuti) disse que esse 
convênio é de dois milhões de reais mais a contrapartida do Executivo, porém o 
recurso do Governo do Estado não veio, e a Prefeitura irá executar com a 
contrapartida que lhe cabe junto a empresa e o Deputado Nininho irá participar de 
uma audiência com o Governador e verificar se consegue a liberação do recurso. 
Elisa Gomes Machado disse que ainda quer maiores informações, mesmo que a 
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Prefeitura irá iniciar o serviço com a contrapartida, pois ainda esta com muitas 
duvidas referente a esse convênio. Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) disse ao 
Vereador Tuti que mesmo com sua experiência enquanto legislador, mencionou que 
Governo do Estado não esta pagando ninguém, porem sabe da importância na 
execução do serviço. Oslen Dias dos Santos (Tuti) disse que a execução do serviço 
foi prorrogada em virtude do governo não estar pagando ninguém, ficando para o 
próximo governo realizar o pagamento do serviço. Luiz Carlos de Queiróz 
parabenizou os vereadores pelas explicações, porém não concorda que o convênio 
seja executado inicialmente com a contrapartida da prefeitura e não com o recurso 
oriundo do Governo do Estado. Valdecir José dos Santos (Mendonça) disse que o 
Governo do Estado não está pagando e nem executando nenhum serviço em prol ao 
município, e não cabe a prefeitura executar uma obra através da contrapartida. Por 
fim disse que será favorável ao requerimento. Emerson Sais Machado disse 
concordar com os vereadores, falando que o Governo não irá fazer nada pelo 
município, uma vez que já fez uma denúncia anteriormente pelo mesmo serviço e 
não concorda que a Prefeitura execute esse serviço, solicitando providências dos 
secretários. Por fim declarou seu voto favorável. Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida) disse que não é contra a execução dos serviços, mesmo sabendo que os 
vereadores estão entrando em contradição, pois o Prefeito tem a garantia do serviço e 
o município necessita que o serviço seja realizado, uma vez que já está assegurado o 
recurso. Valdecir José dos Santos (Mendonça) disse que existe uma 
desorganização há muito tempo, sugerindo que esse valor da contrapartida seja 
adquirido materiais para a realização da operação tapa-buraco e no próximo ano 
execute o serviço com a anuência do próximo governador. Emerson Sais Machado 
disse concordar com o vereador Dida sobre a possibilidade em não perder o recurso, 
porém queria saber quanto à empresa irá cobrar para executar o serviço, uma vez que 
a Prefeitura tem todos os equipamentos necessários para a execução do serviço, 
faltando apenas o material. Após as discussões, a matéria foi colocada em votação, o 
qual foi aprovado por unanimidade. Neste momento, na qualidade de Presidente da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a vereadora Aparecida Scatambuli 
Sicuto (Cida) solicitou que fosse colocado sob deliberação do Plenário, pedido de 
dispensa de Redação Final do Projeto de Lei nº 035/2018, o qual foi concordado por 
todos. Neste intermédio o senhor presidente comunicou aos senhores vereadores 
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sobre as reuniões que estarão acontecendo, citando dia vinte e dois de novembro às 
oito horas e trinta minutos sobre a minuta do Plano de Saneamento Básico na Sala de 
Reuniões do Gabinete da Presidência; Audiência pública do Plano de Saneamento 
Básico, no dia vinte e três de novembro das oito horas até às onze horas no Plenário 
desta Casa de Leis; e Reunião com o Prefeito e Secretário de Infraestrutura, no dia 
vinte e seis de novembro às oito horas na sala de reuniões do Gabinete da 
Presidência. 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 minutos. 


