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Ata da trigésima sétima Sessão Ordinária, da segunda Sessão Legislativa, da 

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, ao quarto dia do mês 

de dezembro do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e vinte 

cinco 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) 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. Neste 

intermédio o senhor presidente convidou Excelentíssimo Prefeito Asiel Bezerra, 

para ocupar a mesa dos trabalhos. Passando ao Expediente, foram colocadas 

em discussão e votação as atas das sessões anteriores (36° Ordinária, 11° 

Extraordinária e 12° Extraordinária) as quais foram aprovadas por unanimidade. 

Em seguida, solicitou do Senhor Secretário a leitura das correspondências 

recebidas que assim o fez, a saber: Oficio S/N Conselho Municipal dos Direitos 

da Mulher, comunicando que não será possível sua presença, em respeito ao 

falecimento da presidente do SINTEP, Jocilene Barboza e o atual Secretário de 

Articulações Sindical e ex-presidente do órgão, Júlio Cesar Viana, da presidente 

do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Francisca IImarli Teixeira; 

Oficio N° 023/2018-DL, encaminhando a relação de processos licitatórios 

homologados no mês de novembro, da presidente da C.P.L, Valdeti Aparecida 

Heinzen. Após o Senhor Secretário fez a leitura das matérias em apresentação 

que assim o fez, a saber: Indicação n° 318/2018, de autoria do vereador Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida); Indicação nº 319/2018, de autoria da vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida); Indicação n° 320/2018, de autoria do 

vereador Emerson Sais Machado; indicações n°s 321 e 322/2018, de autoria do 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 2 de 18 
 
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/ 

vereador Demilson Nunes Siqueira; indicações n°s 323, 324, 325, 326 e 

327/2018, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado, Indicação nº 

328/2018, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; e Projeto de 

Decreto Legislativo n° 018/2018, que em súmula “Concede Titulo de Cidadão 

Honorário Alta-florestense ao Senhor JAIR JOSÉ FLORES DA SILVA”, de 

autoria do vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida). Senhor Presidente 

informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme 

disposição regimental. Neste momento, em conformidade com o disposto em 

nosso Regimento Interno, o Senhor Presidente colocou a Tribuna, por até 

quarenta e cinco minutos, a disposição do Senhor Prefeito Municipal, Asiel 

Bezerra de Araujo, o qual estará apresentando Relatório Geral sobre sua 

administração. De princípio o Senhor Prefeito, Asiel Bezerra de Araujo que 

cumprimentando a todos, comunicou que utilizará o PowerPoint como 

ferramenta para apresentação do resumo das principais atividades do Executivo 

do ano corrente. Disse que um dos símbolos do município é a agricultura. Citou 

um trecho do Hino de Alta Floresta “Queira Deus que eu viva mais um pouco. 

Só para ver o milagre deste povo” e afirmou que esse milagre está acontecendo. 

Relembrou sobre o seu afastamento do cargo por três meses por motivos de 

saúde, agradecendo aos vereadores por terem votado favorável a seu 

afastamento e a Vice-Prefeita por ter dado continuidade ao seu trabalho. Falou 

que o aeroporto está em via de ser privatizado, na qual a decisão sairá no mês de 

março do próximo ano. Acrescentou que existem duas empresas interessadas, 

sendo uma alemã e outra francesa. Afirmou já ter conversado com ambos 

representantes das empresas, e as idéias de ambas são muito interessantes para 

município, sendo uma delas seria o vôo vindo dos Estados Unidos realizando 

uma parada em nosso município e em médio prazo e a longo iniciar exportação 

dos alimentos da região através do porto seco, utilizando o aeroporto. Fez uma 

breve fala sobre o Projeto de Lei da Planta Genérica, que se encontra tramitando 

nessa Casa De Leis, sendo uma determinação do Ministério Público Estadual e 

do Tribunal de Contas do Estado por constatarem que a arrecadação do 
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município ser baixa. Informou sobre a conclusão do Plano Municipal de 

Saneamento Básico e Resíduos Sólidos e do Plano Diretor que em breve virá 

para Legislativo para deliberação e aprovação. A primeira secretaria a ter suas 

atividades relatadas será a Secretaria de Assuntos Estratégicos, comentando 

sobre a adequação do Complexo Esportivo para instalação do primeiro Colégio 

dos Bombeiros Militares do Estado em nosso município, se tornando uma 

grande aquisição para área de educação para o município. Falou sobre a 

construção do ponto de ônibus recuado no Colégio Marines juntamente com a 

instalação do semáforo devido ao grande fluxo de alunos e o risco de acidentes, 

e, com essas ações esse risco diminuiu consideravelmente. Relatou a troca de 

assentos e longarinas na Rodoviária e no Aeroporto. A próxima foi a Secretaria 

de Saúde, comentando que sobre os procedimentos realizados até a presente data 

foram cento e trinta e cinco mil procedimentos de média ou alta complexidade; 

na Atenção Básica são trezentos e trinta e um mil e quinhentos e sessenta e duas 

pessoas atendidas. Declarou haver várias campanhas de conscientização e 

prevenção das doenças como exemplo da Tuberculose e HIV. Disse que houve 

vários cursos para capacitação dos servidores. Acrescentou que o município 

atende várias liminares na secretaria e os principais pedidos são de passagens 

para Barretos para tratamento de câncer, e atendimentos de média e alta 

complexidade que são dever do Estado. Informou que os gastos com essas 

liminares giram em torno de um milhão e seiscentos mil reais. Acrescentou que 

mais de quatrocentos mil reais estão bloqueados e o Estado deve ao município 

em repasses em torno de dois milhões gastos com a saúde que não é função do 

município. Falou sobre a entrega da unidade de saúde do bairro Boa Esperança. 

Sobre a Casa de Apoio em Cuiabá informou ter atendido em torno de três mil 

quinhentas e vinte e cinco pessoas, e a dificuldade é grande para manter esse 

ponto de apoio, porém é prioridade mantê-la, pois as pessoas que utilizam não 

têm condições para se manter durante o período que estão em tratamento na 

capital do Estado. Relatou que o Centro de Reabilitação será entregue até o 

aniversario da cidade, e será o maior e o mais moderno centro no Estado. Sobre 
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a Secretaria de Educação disse que atende cinco mil e setecentos alunos e que a 

frota escolar percorre entorno de cinco mil quilômetros por dia. Informou haver 

aproximadamente mil e setecentos alunos inscritos no Bolsa Família. Expôs o 

andamento da construção de três escolas no município sendo: a creche do Jardim 

Panorama que está em fase de acabamento, a creche do Jardim Imperial que por 

motivo de rescisão contratual com a empreiteira está parada, mas a licitação já 

está em andamento e deverá ocorrer nos próximos dias e a escola do Bairro Bom 

Pastor que já está em fase de cobertura. Citou outras atividades de capacitação 

aos servidores da educação. Na Secretaria de Infraestrutura disse que são mais 

de três mil quilômetros para patrolar no município e que quase todas as estradas 

foram patroladas e cascalhadas os pontos críticos, faltando apenas a região da 

Pista do Cabeça, onde os maquinários já estão na região, mas por conta do clima 

as obras estão paralisadas. Comentou sobre a construção de pontes e bueiros. 

Mostrou que esse ano teve pouca pavimentação devido às condições dos 

equipamentos, mas está providenciando um financiamento junto ao Banco Brasil 

para aquisição de maquinários novos para que no próximo ano realizar 

pavimentação em parceria com a população. Relatou sobre o Projeto Nova 

Chance que dá oportunidade dos presos trabalharem e que o projeto vem tendo 

um resultado maravilhoso, no qual obteve uma pesquisa dizendo que noventa e 

cinco por cento das pessoas que participaram do projeto não voltaram a cometer 

crimes e conseguiram empregos, alguns deles na própria Secretaria de 

Infraestrutura. Falou sobre o trabalho de revitalização que vem ocorrendo no 

trecho da rotatória do Cemitério até a rua J na perimetral, que por motivos das 

chuvas estão paralisadas. Declarou haver uma emenda em parceria com alguns 

deputados de dois milhões de reais para lama asfáltica, pois a asfaltos da malha 

viária que estão vencidos e com muitos buracos. Informou ainda que a empresa 

que ganhou a licitação esta esperando a chuva parar e assim iniciar os trabalhos. 

Na Secretaria de Esporte, Cultura e Juventude, disse que na área esportiva 

atende quinhentos e oitenta alunos matriculados com atendimentos diários e ao 

todo a secretaria atende em torno de dois mil e quinhentos atletas 
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esporadicamente. Mostrou que município apóia os atletas de artes marciais e que 

tem vários campeões nacionais em diversas modalidades e um Tricampeão de 

Kickboxing, o “Zé Esquiva” que é um orgulho para a cidade. Afirmou ainda que 

o maior trabalho da secretaria é preventivo, pois tira as crianças do convívio de 

algumas situações ilícitas. Comentou sobre a Miss Alta Floresta e Miss Mato 

Grosso sendo motivo de orgulho pelo fato de representante ser de Alta Floresta. 

Falou que a Fanfarra Municipal é muito bem preparada sendo reconhecida e 

sempre premiada nas competições em todo o Estado. Sobre a Secretaria de 

Agricultura relatou que a Prefeitura tem técnicos há disposição para atender os 

produtores do município. Citou sobre projeto Pró-Café que vem aumentando o 

índice de produção de quem participa do projeto. Comentou sobre a distribuição 

de mudas de cacau para pequenos produtores. Falou sobre a bacia leiteira que se 

tornou um ramo muito lucrativo e que há relatos de pessoas que não pretendem 

tão logo largar a atividade. Relembrou sobre o Estradeiro que serve para mostrar 

ao nosso Estado e país que Alta Floresta tem um potencial enorme e reivindicar 

a construção de pavimentação asfáltica da MT-208 que liga o município de 

Carlinda ao Município de Novo Mundo e o termino da BR 163 no Estado do 

Pará. Expôs sobre o caminhão que foi adquirido através de emenda do deputado 

Carlos Bezerra que será entregue a Cooperativa Ouro Verde, facilitando o 

trabalho dos cooperados. Sobre a Diretoria de Meio Ambiente está tendo uma 

parceria com Mistério Público para a regulamentação do aterro seco e sanitário e 

projetos para reciclar materiais. Sobre a regulamentação fundiária disse que teve 

o acompanhamento do vereador Marcos Menin e obteve uma vitória ao 

conseguir as escrituras para esses pequenos produtores, liberando um leque de 

possibilidades para esses proprietários. Sobre o Projeto Olhos D’Água da 

Amazônia falou que a terceira fase será concluída no próximo ano. A Secretaria 

de Assistência Social apresentou a sede própria do idoso que teve um 

atendimento de seis mil idosos tendo um aumento de mil atendimentos em 

relação ao ano anterior, com várias atividades, entre elas a Miss Terceira Idade e 

o baile com brinde para participantes. Relatou que o Projeto Federal Bolsa 
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Família tem aproximadamente mil e seiscentas pessoas recebendo recurso e 

também a capacitação para retornar essas pessoas ao mercado de trabalho e 

assim retirando esse direito do indivíduo e colocando outra pessoa no lugar. No 

CREAS (Centro Especializado de Assistência Social) teve um atendimento de 

aproximadamente mil e cem pessoas, apresentando um aumento em relação ao 

ano anterior do atendimento com isso mostrando que nosso município está 

crescendo e junto aumentam os problemas. Comentou sobre Casa Pinardi que 

atende crianças de zero a doze anos, a Casa Lar que atende crianças de doze aos 

dezoitos anos. Falou sobre o CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) 

que atende a população em dois pontos no município de Alta Floresta 

apresentando o projeto de construção da nova sede no valor de um milhão, que 

será construído pela empresa que esta fazendo a linha de transmissão no 

município. Mencionou o Lar dos Idosos lembrando que a Secretaria de 

Assistência Social faz o repasse no valor de cento e sessenta e cinco mil reais 

por ano, auxiliando os idosos que não tem onde ficar. O Prefeito expôs dados do 

Lar Santa Isabel citando que também existe uma parceira com repasse no valor 

de noventa mil reais anuais. Sobre Conselho Tutelar houve a aquisição de dois 

veículos e a reforma da sede do conselho. Falou sobre o Programa Pró-Família 

que é de parceira entre o Governo do Estado e o município, repassando um valor 

para as famílias nos moldes do Bolsa Família. Comunicou sobre o Projeto 

“Natal é Luz”, que será realizado no próximo domingo no estacionamento do 

Del Moro Supermercado. Finalizou, agradecendo a atenção de todos. Passando 

ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores 

que o tempo destinado a cada um seria de até cinco minutos, inclusive, 

facultados a formularem suas perguntas ao prefeito, conforme sorteio bimestral 

e inscrição. O primeiro a usar a tribuna foi o vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira que cumprimentando a todas e todos, pediu um minuto de silêncio em 

virtude do falecimento da Presidente do SINTEP/MT, Jocilene Barbosa e do 

atual Secretario de Articulações Sindical e ex-presidente do órgão, Júlio Cesar 

Viana. Parabenizou o prefeito pelos dados apresentados, facilitando o trabalho 
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dos vereadores com a sociedade. Alertou sobre os requerimentos e indicações 

enviados para o executivo no qual sua maioria não são respondidos e quando 

obtém as respostas, faltam informações dificultando o esclarecimento da 

situação perante a sociedade. Afirmou que a Lei já foi alterada para melhorar o 

canal de comunicação entre o Executivo e o Legislativo, mas até o momento 

surtiu pouco efeito. Questionou o Prefeito se haverá possibilidade de realizar o 

concurso público, pois há problemas recorrentes da recomposição de equipe nas 

três maiores áreas do Executivo, citando a Infraestrutura, Saúde e Educação. 

Afirmou saber que a folha salarial do município está acima do índice permitido 

pelo Tribunal de Conta, solicitando quais são as suas ações futuras em relação a 

essas três áreas que são as que mais demandam no município. Fez mas algumas 

considerações, agradeceu. Na seqüência, utilizou a tribuna o vereador Valdecir 

José dos Santos (Mendonça) que iniciou seu discurso cumprimentando a todos, 

dizendo estar grato pelas informações repassadas pelo Prefeito, e triste pela 

sociedade não ter comparecido para verificarem o grandioso serviço realizado 

pelo Dr Asiel e sua equipe. Falou que a intenção do prefeito para com o 

município são as melhores possíveis e se comparar as obras realizadas pelos 

prefeitos anteriores não são metade das que o prefeito atual vem realizando. 

Comentou que essas obras são pouco divulgadas por parte da imprensa da 

prefeitura, dificultando o entendimento e acompanhamento da sociedade. Fez 

mais algumas considerações Prosseguindo, utilizou à tribuna o vereador 

Demilson Nunes Siqueira que cumprimentando a todos, iniciou salientando a 

falta de resposta por parte executivo nas suas indicações. Disse que hoje 

apresentou uma indicação de um campo society e uma quadra poliesportiva para 

o mini estádio da Cidade Alta e reparos da quadra de basquete na praça cívica e 

se possível instalação de bebedouros. Aproveitou para solicitar ao senhor 

prefeito como está o andamento do financiamento que se será realizado junto ao 

Banco do Brasil para aquisição de maquinários. Em sequência utilizou à tribuna 

a vereador José Eloi Crestani, que cumprimentando a todos, relatou estar 

passando por um momento difícil em sua vida pessoal, pois está com um irmão 
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internado no Hospital do Câncer na cidade de Cascavel. Agradeceu ao prefeito 

pela presença, fazendo um breve comentário sobre seu Projeto de Lei em 

parceira com vereadores Elisa e Mequiel para a nomeação da Rua A-1 ao 

saudoso e pioneiro Etelvino Dal’Acqua”. Fez mais algumas considerações, 

agradeceu. Prosseguindo utilizou à tribuna a vereador Oslen Dias dos Santos 

(Tuti) que cumprimentando a todos, convidou a todos para participar do mutirão 

de recolhimento do lixo no Rio Teles Pires. Mencionou que um colega solicitou 

o projeto do mutirão para ser apresentado a ONU (Organização das Nações 

Unidas). Afirmou que se o município fosse instalado as margens do rio seria 

igual ao rio Tiete pelo tanto de lixo que dele é retirado. Pediu prioridade para 

conserto e manutenção das estradas porque sem estrada não haverá a escoação 

da produção, e que todos sabem o que levantou os municípios vizinhos foi a 

agricultura. Em seqüência, utilizou à tribuna a vereadora Elisa Gomes 

Machado cumprimentando a todos, parabenizou a secretária Luzmaia pelo 

trabalho que está realizando em nosso município. Agradeceu o prefeito pelo seu 

esforço para regulamentar o aumento dos Agentes de Saúde e Endemias. Falou 

que vem ocorrendo varias melhorias no município, e vem acompanhando com 

mais atenção a situação da saúde e a importância de realização de um concurso 

público. Mencionou que gostaria de saber quais são as prioridades em relação a 

Secretaria de Saúde. Afirmou que existe uma equipe muito boa trabalhando na 

pasta atualmente. Comentou que há várias unidades de saúde muito boas e 

outras com situação precária. Relatou ter recebido informações que a unidade do 

Ouro Verde seria fechada e aproveitou a presença do prefeito para saber se a 

informação é verídica, pois não acredita nessa informação. Lembrou que as 

estradas têm não só utilidade para escoar as produções, mas também levarem os 

alunos para as escolas. Outro questionamento é referente a emenda junto aos 

deputados no valor de dois milhões, e se esse valor já se encontra na conta da 

prefeitura. Fez mais algumas considerações, agradeceu O próximo a usar a 

tribuna foi o vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) que 

cumprimentando a todos, comentou que o Aterro Sanitário na gestão da ex-
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Prefeita Maria Izaura funcionava de forma muito boa com atendimento do Sr 

Jorge Ramos, e com essa atual gestão tentaram outras formas de gerenciamento 

através de licitação e acabou atrapalhando seu funcionamento. Diz estar feliz 

com nomeação da Célia de Castro para Secretaria de Desenvolvimento, pois é 

uma entendedora da causa. Agradeceu ao Prefeito pela aquisição dos caminhões 

de lixo que em tempos passados era uma problemática do município. Sugeriu ao 

Prefeito que elabore um estudo através da técnica da Prefeitura sobre o Código 

de Arborização do município, para eventual mudança das espécies ou poda, pois 

as espécies atuais têm maior crescimento, gerando transtornos a população na 

época de chuvas. Sobre a situação da saúde no município disse concordar com 

os anteriores, onde a população acreditava que o Prefeito sendo médico, a área 

iria ter uma melhora significativa e na prática não foi isso que ocorreu talvez não 

seja por culpa do prefeito, mas disse que essa máquina tem que ser ajustada. 

Relatou que há várias Unidades de Saúde na zona rural que estão em péssimas 

condições na questão física, fora o atendimento e medicamentos. Pediu para o 

Prefeito priorizar essas situações relacionadas à saúde. Sua pergunta para o 

Prefeito foi sobre o episódio de concessão de uma área pública concedida para 

um cidadão irregularmente, que vendeu essa área para uma família, que investiu 

entorno de cento e quarenta mil reais e foram retirados de sua residência. Diante 

da situação apresentada, quer saber como está sendo tratado esse assunto pelo 

Executivo e acrescentou que em sua opinião devolveria a área para essa família 

ou reembolsaria financeiramente. Outro questionamento é sobre uma situação 

que vem ocorrendo frequentemente, onde a Prefeitura compra quinhentos sacos 

de cimento e fica fazendo retiradas fracionadas do material facilitando o 

extravio da mercadoria, solicitando que haja um maior controle da parte dos 

servidores responsáveis pelo departamento. O próximo a usar a tribuna foi o 

vereador José Aparecido dos Santos "Cidão" cumprimentando a todos, disse 

que não irá fazer pergunta ao Prefeito e sim parabenizar pelas suas atividades 

realizadas no município, aproveitou também para parabenizar os secretários pelo 

trabalho, e por estarem sempre à disposição em atender os vereadores e a 
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sociedade. Pediu a Deus para proteger a cada secretário e secretária pelo 

trabalho bem feito. Em sequência a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto 

(Cida) iniciou cumprimentando a todos, parabenizando o Prefeito por mais um 

ano de trabalho e também a equipe de secretários e coordenadores pelas 

respostas aos requerimentos, pois havia uma falha nessa questão anteriormente. 

Agradeceu por receber os cronogramas de atividade realizados ou programados 

da Secretaria de Infraestrutura para apresentação nas sessões ordinárias. 

Acrescentou completou dizendo se alguma secretaria quiser lhe enviar 

informações sobre os trabalhos realizados será muito grata. Parabenizou o 

Prefeito pelas obras elaboradas e equipamentos adquiridos, por ser um ano 

atípico e de muita dificuldade. Lembrou a sociedade que imposto pago retorna 

em benefício, citando a aquisição dos caminhões para a coleta de lixo. 

Perguntou ao Prefeito sobre a saúde, especificamente referente às liminares para 

passagem, pois teve um trabalho realizado por um acadêmico da UNEMAT, 

dizendo que após estudo houve uma redução drástica sobre as liminares e 

passagens que hoje estão sendo resolvidos administrativamente e gostaria de 

saber se essa informação procede. Na seqüência utilizou a tribuna o vereador 

Charles Miranda Medeiros que cumprimentando a todos, disse ter duas 

perguntas para Prefeito, sendo a primeira para a problemática do Programa 

Federal Mais Médicos, sobre qual seria a expectativa de quantos médicos virão 

para substituir os médicos cubanos e se no próximo ano haverá concurso público 

para a área. Parabenizou pela elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico e Resíduos Sólidos que habilitará o município na captação de recursos 

federais. Relatou que analisando o trabalho elaborado pela Secretaria de 

Infraestrutura chegou à conclusão que vem sendo executado muito bem. 

Afirmou com propriedade, por ser médico do município a mais de vinte anos 

que em gestões passadas quando chegava aos Postos de Saúde sempre 

encontrava pacientes esperando sentados no chão, caixas d’água sem tampa e os 

pombos tomavam banhos nas caixas d’água, sendo a mesma água que os 

pacientes e funcionários ingeriam, com frequência estavam com náuseas e 
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vômitos por conta da condição ruim de trabalho. Disse que as cobranças feitas 

atualmente são justas, porém houve uma melhora na estrutura da saúde. 

Reforçou a execução das suas indicações para a limpeza de boca de lobo a fim 

de evitar inundações frequentes, a viabilização de pardais nas avenidas do 

centro, pois os condutores não respeitam as placas de sinalização conduzindo em 

velocidades acima da permitida e a poluição visual que se tem atualmente na 

Avenida Jayme Veríssimo de Campos (Av. C). Fez mais algumas considerações, 

agradeceu. Em seqüência, utilizou à tribuna a vereador Marcos Roberto Menin 

iniciou cumprimentando a todos os presentes e aos ouvintes da Rádio Câmara. 

Pediu ao Prefeito para mostrar o que foi arrecadado atualmente, e que não 

podemos sonhar em ser Lucas do Rio Verde e arrecadar como Carlinda, porque 

algumas pessoas só sabem reivindicar seus direitos, esquecendo-se de seus 

deveres. Informou que estará em na capital para reivindicar melhorias para o 

próximo ano junto ao deputado Dilmar Dal Bosco. Disse que ao Prefeito para ter 

uma atenção melhor na infraestrutura. Pediu para os setores técnicos do 

Executivo que elaborarem projetos de pavimentação asfáltica, facilitando assim 

a capitação de recursos junto ao Deputado Federal Juarez Costa. Falou que 

recebeu uma reivindicação dos moradores da vila rural sobre as condições da 

estrada e que repassou a Secretaria de Infraestrutura pessoalmente a fim de 

atender. Por fim, disse que não esta fazendo mais indicações e sim fazendo os 

encaminhamentos pessoalmente aos departamentos responsáveis para resolver 

os problemas. Na sequência utilizou a tribuna o vereador Luiz Carlos de 

Queiroz que cumprimentando a todos, parabenizou ao prefeito Asiel e toda 

equipe de secretariado que está presente nessa sessão. Solicitou ao Presidente 

que marque o dia da Audiência Pública para discutir a planta genérica. Pediu 

atenção à regulamentação das escrituras definitivas para as empresas que estão 

instaladas no setor industrial, pois estão gerando emprego e recursos para a 

Prefeitura. Seu questionamento é referente as áreas que foram vendidas na 

gestão do Romoaldo Jr, a fim de saber como está o andamento junto ao 

Ministério Público. Avisou a todos sobre a Audiência Pública que ocorrerá nessa 
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Casa de Leis amanhã. Desejou a todos um Feliz Natal. Neste momento, 

transferida a condução da presidência ao vice-presidente, o vereador Emerson 

Sais Machado cumprimentando a todos, agradeceu a Deus pela saúde de todos, 

e aos vereadores que acreditaram em sua chapa para presidência da Câmara. 

Disse ser um dos maiores defensores do Prefeito nessa Câmara, porém cobra 

porque quer o bem do Prefeito e do município. Disse ao Prefeito que estipule 

metas para seus secretários de seis em seis meses. Falou que não parabeniza nem 

o prefeito e nem secretário, pois a sociedade em si não os parabeniza. Em sua 

opinião a assessoria de comunicação vem fazendo um trabalho deficiente em 

divulgar o trabalho do Executivo. Disse que a Secretaria de Infraestrutura tem 

que cuidar melhor do centro da nossa cidade e dos bairros, citando que a 

operação tapa-buraco é realizada em tempos errados. Sobre a Audiência Pública 

disse que conversou com o Prefeito e confirmou que ficará marcada para a 

próxima sexta feira, dia sete de dezembro. Novamente, foi colocada a palavra à 

disposição do Senhor Prefeito, para responder as indagações dos vereadores, 

pelo tempo de até 20 minutos. O Senhor Prefeito, Asiel Bezerra de Araujo 

iniciou respondendo ao Vereador Mequiel sobre a elaboração do concurso 

público, dizendo que hoje tem um impedimento do Tribunal de Contas por conta 

do índice de folha que está bem acima do índice permitido que é de cinquenta e 

quatro por cento. Acrescentou que o município recebe recursos para atender 

cinquenta mil habitantes, porém atende setenta mil habitantes. Disse que tem a 

vontade de fazer concurso público, mas não tem condições por conta do índice e 

que mesmo com a reforma administrativa não conseguiu baixar o índice. 

Agradeceu ao vereador Mendonça pelas palavras, concordando que é necessário 

realizar a divulgação das atividades desenvolvidas. Sobre o questionamento do 

vereador Demilson referente ao financiamento junto ao Banco do Brasil, 

dizendo que o processo já esta em andamento e o atraso ocorreu por uma 

pendência do Legislativo, porem já conversou com o presidente que irá 

regularizar essa pendência. Sobre o pronunciamento do vereador Elói agradeceu 

pela palavra de apoio e disse para o mesmo que família vem em primeiro lugar, 
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e que faça o possível para visitar seu irmão. Ao vereador Tuti, parabenizou pelo 

trabalho de limpeza que realizou no Rio Teles Pires sendo muito importante e 

positivo para o município. Sobre as estradas sabe que os produtores vêm 

investindo em nosso município, tornando-se um dos maiores em área de 

expansão agrícola, porém sabe que as estradas não estão trafegáveis como 

deveriam estar, mas o Executivo tem feito o máximo possível para ajudar o 

setor. À vereadora Elisa agradeceu as palavras proferidas, respondendo ao seu 

questionamento que a sua prioridade para seus dois últimos anos de mandato 

será voltada para a área da saúde, principalmente na atenção básica, e que até o 

momento já entregou oito unidades de saúde. Falou que se comparar a saúde de 

Alta Floresta com outro município, está entre as melhores, porém existem 

muitos problemas e situações a serem melhoradas, principalmente nas unidades 

de saúde da zona rural, e há algumas unidades com as reformas programas para 

o próximo ano. Afirmou que sua meta é deixar todas as unidades em perfeito 

estado de funcionamento. Relatou que de todas as unidades de atendimento, 

apenas duas estão sem médico no momento, acreditando que o mais rápido 

possível será resolvido. Aproveitando o assunto sobre a saúde respondeu ao 

questionamento do Vereador Charles sobre a situação do Programa Mais 

Médicos, dizendo que hoje Alta Floresta conta com serviço de três médicos pelo 

programa e acredita que manterá esse número de médicos futuramente. Disse 

que a construção do Posto de Saúde da rua “B” houve o abandono da obra por 

parte da empresa contratada e que a nova licitação para término esta sendo 

elaborada. Sobre o recurso de dois milhões referentes à lama asfáltica, não está 

disponível na conta, respondendo ao questionamento da vereadora Elisa, porém 

o Executivo deu a ordem para serviço e a empreiteira resolveu começar o 

serviço, acreditando que o próximo Governador estará pagando por já estar 

empenhado e utilizará a contrapartida do município de noventa e oito mil reais 

pagando de acordo com o serviço executado. Sobre a arborização da área urbana 

disse concordar com o vereador Dida Pires, que será necessário um estudo do 

Departamento de Meio Ambiente para buscar uma espécie que melhor se adeque 
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e não cause transtorno para a população. Em relação à regularização fundiária 

disse acreditar que no próximo ano conseguirá regulamentar as áreas pendentes. 

Sobre o pronunciamento do vereador Cidão agradeceu pelas palavras proferidas 

e também a forma que vem fazendo suas cobranças junto ao Executivo. No 

tange a regulamentação das áreas verdes, conforme questionamento do vereador 

Luiz Carlos, disse que todos os acordos já foram finalizados e estão nos trâmites 

finais e logo será enviado o Projeto de Lei para essa casa. Agradeceu ao 

Presidente, concordando totalmente com seu pronunciamento sobre a divulgação 

das suas ações que são muito falhas. Em seguida foi indagado se os Vereadores 

ficaram satisfeitos com as respostas – caso não tenham ficado, foi concedido o 

tempo máximo de 02 minutos para reformularem suas perguntas. Fez o uso da 

tribuna o Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) reforçou ao prefeito 

maiores informações sobre o caso da área pública onde houve o despejo daquela 

família e como iria resolver este problema. Próximo ao usar a tribuna foi 

vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) falou que a empresa é 

responsável não somente pela divulgação, mas sim ter seus recebimentos em dia 

para melhorar o trabalho a ser realizado. Por fim, o vereador Emerson Sais 

Machado sugeriu ao prefeito que dê entrevista todas segundas para relatar as 

atividades realizadas na semana que passou. Neste intermédio, será concedido 

até 10 minutos ao Prefeito para responder as perguntas. Retornando, Asiel 

Bezerra de Araújo respondeu ao vereador Dida que o problema já esta sendo 

resolvido pelo jurídico, verificando a melhor situação para resolver esse 

problema para que ninguém saia no prejuízo. Sobre questionamento do vereador 

Mendonça estará verificando para acelerar esses processos e evitar o problema. 

Sobre a ideia de dar entrevistas todas segundas, irá verificar a possibilidade, 

conforme solicitação do vereador Emerson. Por fim, agradeceu a essa Casa de 

Leis pelo espaço disponibilizado para divulgar o resumo das ações realizadas 

durante este ano, e aproveitou para se colocar a disposição desta Casa de Leis e 

a população para maiores esclarecimentos. Neste intermédio o senhor presidente 

agradeceu a presença do Prefeito e Vice-Prefeita e de todos os secretários e 
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funcionários da Prefeitura. Acrescentou que o prefeito deve um semestre em 

para apresentação, e quando o serviço é bem executado facilita o trabalho de 

todos, mas quando não, os vereadores são muito cobrados. 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 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, a qual foi discutida pelos 

vereadores: José Elói Crestani disse ser uma pequena homenagem ao grande 

homem e pioneiro e amigo de longa data. Disse que convidou o vereador 

Mequiel e Elisa Gomes, para participarem em conjunto do projeto. Por fim 

solicitou o voto favorável para os demais vereadores. Mequiel Zacarias 

Ferreira agradeceu ao vereador Elói pelo convite para participar deste projeto, 

sendo uma grande honra. Por fim pediu o voto favorável ao projeto. Elisa 

Gomes Machado agradeceu ao vereador Eloi pelo convite para participar do 

projeto. Falou estar feliz pela denominação da Rua A-1 por ser o nome de um 

pioneiro do município. Disse que atualmente os pioneiros de nosso município 

vêm se comunicando através de aplicativo de mensagem, e o que facilitou ainda 

mais esses encontros foi uma Lei de sua autoria de 2007 que institui o Dia do 

Pioneiro. Por fim pediu voto favorável aos colegas vereadores. José Elói 

Crestani relatou que essa magnífica pessoa viveu trinta e três anos na cidade. 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) registrou seu voto favorável a este amigo e 

querido por todos. Após as discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Em sequencia foi solicitada ao secretário a leitura 

do Projeto de Decreto Legislativo nº 017/2018, que em súmula “concede 

Título de Cidadão Honorário Altaflorestense ao senhor Hebertt Villarruel da 

Silva” de autoria do vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), a qual foi 

discutida pelo vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) deixou registrado 

que o homenageado e Controlador Interno do município e irá assumir um 
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concurso no estado do Mato Grosso do Sul e estará indo embora de nosso 

município. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seqüência foi solicitada ao secretário a leitura 

Requerimento nº 077/2018, que em súmula “REQUER que seja oficiado o 

Prefeito Municipal, Asiel Bezerra de Araújo, que determine a Direção de 

Cidades, o envio de informações amplas e detalhadas de todas as áreas públicas 

de Alta Floresta que se encontram com a situação “lote invadido”, conforme 

descrito no Ofício nº 145/2018, de 26 de novembro de 2018, para apreciação”, 

de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira, a qual foi discutida pelo 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira dizendo que esse requerimento vem 

reforçando o requerimento anterior de sua autoria, que já se sabe que tem vinte e 

uma áreas públicas invadidas e que mande informações individuais das mesmas. 

Após as discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Neste intermédio ficou acordado a leitura, discussão e votação em 

blocos das moções. Em seqüência foi solicitada ao secretário a leitura da Moção 

nº 061/2018, de “Congratulações com a Simara da Silva Carvalhais e Odirlei 

Carlos Gonçalves pelos relevantes serviços prestados no CONFEA/CREA em 

Alta Floresta/MT”, de autoria do vereador Luiz Carlos de Queiroz. Moção nº 

062/2018, de “Congratulações com o Técnico Esportivo Claudio Cezar 

Valentin, popular "Palito", pelos relevantes trabalhos desenvolvidos na área do 

esporte no município de Alta Floresta-MT”, de autoria do vereador Demilson 

Nunes Siqueira. Moção nº 063/2018, de “Congratulações com os empresários 

Walter Luiz Pereira e Rosalina Ribeiro Pereira, pelos 25 anos de inauguração da 

loja Karen Modas, em nosso município”, de autoria da Vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida). Moção nº 064/2018, de “Congratulações com Luiz 

Fernando Caldeira Ribeiro pelos relevantes serviços prestados a frente da Gestão 

Acadêmica Faculdade de Ciências Biológicas e Agrárias na Universidade do 

Estado de Mato Grosso, Campus Universitário de Alta Floresta, bem como pela 

dedicação em suas pesquisas acadêmicas no âmbito de Desenvolvimento 

Sustentável, utilizando a extensão rural como ferramenta na busca de novas 
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formas de desenvolvimento”, de autoria da vereadora Aparecida Scatambuli 

Sicuto (Cida). As matérias foram discutidas pelos vereadores: Demilson Nunes 

Siqueira dizendo que esta moção é uma singela homenagem ao seu amigo 

Claudio Cezar Valentin, popular "Palito" pelos relevantes serviços em prol ao 

esporte municipal e estadual. Informou que no ano 1998 iniciou a carreira como 

árbitro de futebol municipal e com passar do tempo acabou ganhando destaque e 

se tornando árbitro da Federação Matogrossense de Futebol. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Luiz Carlos de Queiroz parabenizou a todos 

homenageados e aos autores das moções. Falou sobre a sua moção dizendo que 

“Cebolinha” e sua esposa sempre se destacaram pelos serviços prestados no 

âmbito da construção civil. Disse que está muito feliz por prestar essa 

homenagem aos grandes amigos. Marcos Roberto Menin parabenizou aos 

autores pelas proposituras e aos homenageados pelo reconhecimento. 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) parabenizou aos empresários do Grupo 

Karem Modas por estarem comemorando hoje vinte e cinco anos de aniversário 

em nosso município. Fez um breve relato sobre a história da família 

homenageada. Em relação a sua outra moção, parabenizou e fez um breve 

comentário sobre a vida de Luis Fernando que é diretor político e financeiro do 

curso de biologia da UNEMAT. Disse que vem acompanhando seu trabalho há 

muito tempo e sabe das reivindicações que o professor faz junto ao Estado, 

sempre visando o melhor para a instituição e para os alunos. Citou que o 

professor está de mudança para cidade de Barra do Garças e nosso município 

perderá um grande profissional e principalmente uma grande pessoa. Mequiel 

Zacarias Ferreira parabenizou a todos os homenageados pelos serviços 

prestados de qualidade e também aos vereadores por terem realizado essas 

homenagens. Elisa Gomes Machado parabenizou os vereadores autores e aos 

homenageados pelos trabalhos relevantes as comunidades. Emerson Sais 

Machado parabenizou os vereadores e aos homenageados. Após as discussões, 

a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste 

momento, na qualidade de Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e 
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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 036/2018 e Projeto de Decreto Legislativo nº 

017/2018, o qual foi concordado por todos. Na sequência 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 doze horas e trinta e um minuto. 


