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Ata da terceira Sessão Ordinária, da segunda Sessão Legislativa, da nona Legislatura, 

realizada nas dependências desta Casa, aos seis dias do mês de março do ano de dois 

mil e dezoito, com início às nove horas quinze minutos, sob a Presidência e presença 

do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, bem como, a presença dos 

Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto, Demilson Nunes Siqueira, Elisa 

Gomes Machado, Emerson Sais Machado, 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 à todos e solicitou do 

Senhor Secretário a leitura da lista de presença, o qual assim o fez. Constatada a 

ausência, ainda que assinada a lista de presença, do vereador Oslen Dias dos Santos 

(Tuti).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, ainda observada à 

ausência do vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti). Em seguida o Senhor Secretário 

fez a leitura das seguintes correspondências recebidas: Ofício nº 007/2018/ 

Departamento de Compras e Licitação, referente a resposta ao of. 014/2018-Gab, da 

Secretaria Municipal de Educação; Ofício nº 008/2018-VER, referente ao 

comunicado da ausência do vereador José Aparecido dos Santos (Cidão) na sessão 

ordinária do dia 06-03, e, Ofício nº 009/2018-VER, referente ao comunicado da 

ausência do vereador Demilson Nunes Siqueira nas sessões ordinárias dos dias 13 e 

20/03.  Após o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em 

apresentação: Indicações nºs 022 e 023/2018, de autoria da vereadora Elisa Gomes 

Machado; Indicação nº 024/2018, de autoria do vereador José Elói Crestani; Projeto 

de Lei nº 004/2018 que em súmula "Institui no município de Alta Floresta a Semana 

Municipal pela Não Violência Contra a Mulher e dá outras providências", de autoria 

da vereadora Elisa Gomes Machado. O Senhor Presidente informou que as matérias 

ora apresentadas serão encaminhadas conforme disposição regimental. Neste 

intermédio, o Senhor Presidente anunciou a presença do Vereador Oslen Dias dos 

Santos (Tuti).  Passando ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos 
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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 da Tribuna foi o vereador Charles Miranda de Medeiros, iniciou 

cumprimentando e agradecendo a presença de todos. Falou que esteve fazendo uma 

visita a uma paciente no bairro Boa Nova, e que as ruas do bairro se encontram em 

péssimas condições, muitos buracos, águas empossadas, esgotos aberto e muito lixo, 

com isso solicitou ao secretário de infraestrutura senhor Elói Luiz de Almeida, para 

que de um cuidado especial ao bairro. Disse que há ruas no referido bairro que nem o 

Corpo de Bombeiro conseguiria passar se precisa-ser fazer um resgate rápido, 

afirmando que fez a cobrança na tribuna por ter ido lá e visto as condições. Falou que 

está preocupado com o número de casos de estupros no município, que as pessoas 

não estão denunciando por medo por estarem recebendo ameaças. Considerando que 

deve haver uma atenção especial nesta questão. Por fim também citou o aumento de 

roubos com violência que vem acontecendo na cidade. Em prosseguimento, a 

vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto iniciou cumprimentando a todos, após 

saudou todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Falou de sua indignação 

sobre o atendimento do Hospital Regional, citando o vídeo feito pelo senhor 

Anderson, e postado na internet, por motivo de negligência em não quererem atender 

sua esposa grávida no final de semana. Disse que encaminhou os vídeos feitos ao 

Governador do Estado e Deputados, afirmando que a problemática continua e que os 

vereadores devem continuar cobrando para assim buscarem soluções. Explanou 

sobre a programação do Dia da Mulher no município, citando também a parceria 

com Clínica São Camilo, que estará realizando mamografias com preços acessíveis. 

Aproveitou par divulgar também a programação das atividades a serem realizadas 

pela Secretaria de Assistência Social. Finalizando, mencionou a problemática 

existente no Transporte escolar, informando a todos que na escola Castelo Branco 

tem 10 alunos que não estão freqüentando as aulas devido à falta de transporte. 

Afirmou não admitir que essas crianças esteja há um mês sem aula. O próximo a 

utilizar a tribuna foi o vereador Oslen Dias Santos (Tuti), iniciou cumprimentando a 

todos. Lamentou a situação atual do Hospital Regional, que o dever dos vereadores é 
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cobrar, e os mesmos estão fazendo isto. Parabenizou o senhor Anderson pela 

realização do vídeo, afirmando que foi proveitoso. Disse que o deputado Nininho e o 

deputado Romoaldo estão cobrando o Governador para faça a liberação do recurso a 

fim de regularizar os pagamentos da saúde. Finalizando, disse que esta desmotivado 

com a situação do município, afirmando que é preocupante o futuro do município. 

Aproveitou para agradecer a empresa Buriti, que cedeu caminhões a custo zero para 

a prefeitura, para ajudar no recolhimento dos galhos de árvores que a ENERGISA 

cortou e na recuperação dos bairros, auxiliando assim a Secretaria de Obras. Na 

sequencia, utilizou a tribuna o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) 

iniciou cumprimentando a todos, parabenizando as mulheres pelo seu dia. Fez 

algumas considerações sobre a situação do município, onde os secretários estão 

querendo fazer um bom trabalho para o município, e não há recursos disponíveis 

para sua execução. Argumentou sobre a necessidade de se aumentar as arrecadações, 

dizendo que conversou com a doutora Ângela, buscando maneiras de melhorar a 

arrecadação do município, para que os secretários possam trabalhar. Disse que os 

vereadores devem continuar fazendo as cobranças, para que o município poder ter 

um bom andamento. Mencionou também a problemática do bairro Boa Nova, 

afirmando que vão inaugurar a ponte do Boa Nova III este mês, e o Secretário de 

Infraestrutura estará realizando um cascalhamento geral no bairro. Falou sobre o 

transporte escolar, afirmando que com o valor que se encontra o salário, fica difícil 

contratar profissionais, citando novamente que a solução está em aumentar a 

arrecadação, para que 2019 seja melhor. Finalizando, falou sobre o vídeo feito pelo 

senhor Anderson, afirmando que sua atitude tem o seu reconhecimento. 

Prosseguindo com uso da tribuna, o vereador Mequiel Zacarias Ferreira iniciou 

cumprimento a todos, e, parabenizando as mulheres pelo seu dia. Em seguida 

convidou as mulheres para participar de um evento no dia 08 de março, que será 

realizado pelo Partido dos Trabalhadores no Museu. Afirmou que as demandas 

continuam as mesmas, citando a problemática do transporte escolar, e que, existem 

alunos que ficaram um mês se irem a escola por falta de transporte. Disse que 

oficializou a Secretaria de Educação solicitando informações de como seria a 
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reposição das aulas a estes alunos, mas, até no momento não obteve respostas. 

Prosseguindo, disse que no ano de 2017, foi aprovada uma Lei para que as 

indicações fossem respondidas pelos secretários, mas até o presente momento a lei 

não está funcionando. Falou sobre uma reunião que aconteceu com a Secretaria de 

Educação e Ministério Público, onde foi discutida a questão do Departamento 

Pedagógico da Secretaria de Educação, sendo definido que em 30 dias virá a reforma 

administrativa para a Câmara, e em mais 30 dias será implementado o teste seletivo 

para resolver a questão da educação. Citou que está a duvida de como virá esta 

reforma, frisando que se for para vir e ficar do jeito que está não vai adiantar muita 

coisa. Mencionou que foi visitar PSF V, e há três anos o mesmo se encontra com 

uma área descoberta, sem agente de saúde. Apontou que o discurso que falta 

dinheiro está errado, e sim o que está faltando é planejamento. Usando da 

prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o Vereador Charles Miranda 

de Medeiros, dizendo que a falta de agente de saúde, de algumas áreas é devido ao 

problema antigo de remanejamento, sendo uma questão administrativa. Retornando, 

o vereador Mequiel Zacarias Ferreira, disse que o referido PSF, recém inaugurado, 

se encontra com infiltrações oito pontos, afirmando ser inadmissível por se tratar de 

um posto que acabou de ser construído. Finalizando falou do relatório do ex-

secretário Adônis, onde fala das indicações e dos problemas, sendo tudo questões 

que devem ser resolvidas pelo executivo. Sugeriu que a Câmara faça uma moção 

coletiva de repudio ao Governo do Estado quanto a situação do Hospital Regional. 

Neste intermédio o senhor presidente Emerson Sais Machado usou da palavra, 

comunicando o vereador Mequiel que enviou cópia da resolução aprovada na 

Câmara para o Prefeito e as principais secretarias, e que eles estão cientes, frisando 

que sua parte como Presidente foi feita. Silvino Carlos Pires Pereira inicialmente 

cumprimentou a todos. Falou sobre os vídeos do senhor Anderson sobre o 

atendimento de sua esposa, afirmando que assistiu todos e de imediato os 

encaminhou ao Governo, solicitando providências sobre o Hospital Regional que é 

de sua responsabilidade. Mencionou a promulgação da Lei que denomina mais 

transparência, onde houve o Veto do Prefeito, e a Câmara derrubou o Veto por 
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unanimidade. Frisou que, com esse projeto o Executivo tem o dever de encaminhar 

todas as informações de licitações a Câmara Municipal, para os Vereadores possam 

acompanhar melhor os gastos do município. Disse que se a Prefeitura entrar com 

ADIN contra o projeto no Tribunal de Justiça, irá confirmar realmente que existe 

malandragem na Administração, e que querem esconder as coisas da população, mas 

espera que o prefeito cumpra na integra o projeto. Agradeceu o Presidente e os 

Vereadores por terem derrubado o veto do prefeito. Finalizando falou dos 

maquinários da Secretaria de Obras, onde a cada dia estão sendo mais sucateados, e a 

Prefeitura não tem prioridade, preferindo fazer ponto de ônibus ao invés de tampar os 

buracos da cidade e comprar medicamentos para os cidadãos, não sendo falta de 

cobranças dos vereadores e sim falta de administração do Executivo. Neste 

intermédio o senhor presidente Emerson Sais Machado usou da palavra, 

complementando o discurso do vereador Dida, dizendo que o Projeto que foi 

aprovado e o Prefeito vetou, tem por objetivo fiscalizar as licitações da prefeitura, 

fazendo as mesmas com mais transparência, afirmando que promulgou a Lei após a 

derrubada do veto por ser seu dever. O vereador Marcos Roberto Menin, iniciou 

cumprimentando a todos, parabenizando todas as mulheres pelo seu dia. Disse que 

realmente se deve dar prioridade ao planejamento administrativo, porque a situação 

do município está complicada. Sobre a indicação da Vereadora para a comunidade 

Jacaminho, disse que o secretário Elói garantiu que está fazendo irá fazer paliativo na 

MT-010 até chegar ao colégio da comunidade, facilitando assim a passagem da 

população. Parabenizou a diretoria do setor primavera pelo campeonato iniciado no 

último sábado. Falou sobre o vídeo do Anderson, afirmando que ele está certo, e que 

os vereadores também estão cobrando, relatando ser vergonhosa a política nos dias 

de hoje, por motivo da classe, sendo todos colocados no mesmo balaio. Finalizando, 

disse que se o Prefeito está doente deve realmente se afastar, e que os vereadores 

devem dar suporte para quem for assumir o município. Demilson Nunes Siqueira, 

iniciou cumprimentando a todos, citando a nova norma do Governo do Estado, que 

se houver o atraso do IPVA não consegue mais tirar a guia de debito no despachante, 

e nem no DETRAN, sendo a mesma retirada diretamente na Procuradoria Geral do 
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Estado em Cuiabá, causando um grande transtorno para a população. Parabenizou as 

mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Finalizando, falou sobre a indicação 

realizada por ele que as mesmas já foram atendidas. Prosseguindo, o vereador Luiz 

Carlos Queiroz, iniciou cumprimentando a todos, parabenizando todas as mulheres 

pelo Dia Internacional da Mulher, desejando a todas uma semana especial. Falou que 

o Governo do Estado é mentiroso, sem responsabilidade e não tem respeito os 

municípios, em relação ao Hospital Regional.  disse que esteve visitando e 

conversando com alguns vereadores da comarca, para assim fazer um 

pronunciamento pesado contra o Governador do Estado, deixando a proposta de 

fazer novamente uma moção de repúdio ao Governo de Pedro Taques, sobre o 

Hospital Regional. Após fez um pedido a Rose para entrar em contato com todos os 

Presidentes das Câmaras da região para levar a proposta, para fazerem também uma 

moção de repúdio ao Governador pela falta de responsabilidade em cuidar do 

Hospital Regional. Parabenizou o senhor Anderson sobre os vídeos feitos, chamando 

a atenção e cobrando os políticos. Disse que voltando ao passado e existia a 

transmissão das sessões para a população ficar sabendo o que estava acontecendo e 

também voltar a acontecer os encontros regionais com a Câmara Intermunicipal onde 

possibilitará a discussão dos problemas com outros municípios. Finalizando, pediu 

aos colegas que deixem o secretário Elói fazer uma programação. Prosseguindo a 

vereadora Elisa Gomes Machado, iniciou cumprimentando a todos, parabenizando 

todas as mulheres pelo seu dia. Falou sobre a atitude do senhor Anderson em 

denunciar a situação atual da saúde no município, e da importância da mesma. 

Afirma que desde sábado está atuando no sentido de ajudar a resolver as questões 

existentes. Falou que o Diretor do Hospital Regional está em Cuiabá, e segundo ele o 

pagamento de outubro e novembro já está em processo no banco, e em seguida será 

dezembro. Disse que todos os colegas da Câmara tem cobrado bastante a questão da 

saúde no município, e que esteve no Ministério Público, buscando informação sobre 

o processo de paralisação, e estará indo até a segunda vara, onde está o processo. 

Salientou ser inadmissível a gestante ter que ir para outro município para ser 

atendido, e que se deve resolver está situação, nem que seja preciso bloquear 
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recursos do Governo, e realizar os atendimentos nos hospitais particulares. Usando 

da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o Vereador Luiz Carlos 

Queiroz, parabenizou o pedido de desculpa que o diretor do Hospital Regional, José 

Marcos, fez a população. Retornando, a vereadora Elisa Gomes Machado disse que 

está atenta e cobrando a situação da paralisação do Hospital Regional. Falou que 

todos os funcionários do Hospital Regional estão com seus salários em dia, apenas os 

médicos não, acreditando que as empresas que prestam serviços nas contratações dos 

médicos precisam ficar atentas. Deixou o questionamento porque as empresas não 

entraram no Ministério do Trabalho para resolver esta problemática, acrescentando, 

que todos os vereadores estão empenhados em resolver a situação do Hospital 

Regional. Citou a preocupação quanto ao transporte escolar, e os dias letivos que os 

alunos perderam e que não serão repostos. Pediu que o transporte publico seja mais 

eficiente e efetivo, devido as crianças da zona urbana não terem mais o transporte 

escolar e precisar usar transporte publico. Solicitou que sejam construídas mais salas 

de aulas para crianças estudarem mais perto de casa. Finalizando disse que as 

mulheres devem conhecer mais seus direitos e lutar por eles, relembrando a 

programação do município em prol do Dia Internacional da Mulher. O vereador José 

Elói Crestani, cumprimentando a todos iniciou falando que esteve fazendo uma 

visita no bairro Boa Esperança, e afirma ser lamentável a situação das ruas do bairro. 

Disse que foi até a Secretaria de Obras, e que as expectativa do secretário Elói é 

muito grande, para pouco recurso. Afirma que a situação do município é vergonhosa, 

e que deve haver um planejamento de gastos em cada secretaria, dizendo que se não 

fizer isto não conseguirá tirar o município do buraco. Por fim, parabenizou todas as 

mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e também a coragem do senhor 

Anderson em ter feito os vídeos denunciando a situação atual do Hospital Regional. 

Neste momento o Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, passou a 

Presidência ao seu Vice para fazer uso da Tribuna. Iniciou cumprimentando a todos, 

e parabenizando as mulheres pelo seu dia. Agradeceu a empresa Buritis por várias 

vezes estar ajudando o município. Falou de suas cobranças ao Governador na área da 

saúde, acentuando que o vereador é muito limitado nas suas ações, mas afirma não 
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ter vergonha de ser político, pois faz a sua parte, mas tem vergonha dos políticos 

ladrões que sacam a nação. Falou que não quer faltar com respeito com o 

Governador, devido ser uma autoridade, mas é lamentável a situação dos Hospitais 

Regionais, sem estruturas, com repasses atrasados. Disse que não acredita que o 

vídeo feito pelo senhor Anderson irá dar resultado com o Governador, por ter já 

acontecido coisas piores, e não ter surtido efeito, afirmando que o Governador 

promete que vai resolver, mas não resolve, enfatizando que os vereadores estão 

fazendo sua parte, reivindicando para o município, e espera que o governo faça sua 

parte. Finalizando disse que irá em todas as cidades que fazem parte do Consórcio, 

fazendo uma reunião com eles, para assim fazerem uma ação conjunta, levantando o 

maior número de vereadores para irem até Cuiabá fazer um protesto contra o 

governador Pedro Taques, chamando a atenção da imprensa do Mato Grosso para 

ver se o governador toma uma posição. Neste intermédio vice presidente Charles 

Miranda Medeiros fez uso da palavra falando ao senhor Anderson que é solidário a 

atitude que ele teve, afirmando que trabalha na área da saúde há 20 anos, e desde 

julho de 2017 o estado não manda repasse para alguns programas de saúde do 

município. Disse que alguns vereadores foram até Cuiabá cobrar o governador, e o 

mesmo disse que iria resolver a questão. Finalizando, falou que o Hospital Regional 

é estadual, mas reflete no município, e que os postos de saúde estão desprovidos de 

material de apoio, então a população acaba em uma farmácia correndo o risco de se 

auto medicar, afirmando que os vereadores continuarão cobrando. 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 solicitada ao Secretário a leitura do Requerimento 008/2018 que em súmula, 

REQUER, que seja oficiado o Prefeito Municipal, senhor Asiel Bezerra de Araújo, 

para que através do órgão competente determine o envio dos balancetes mensais à 

Câmara Municipal, relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 e 

janeiro de 2018, e ainda, do Balanço Geral referente ao exercício de 2017, para 

apreciação, de autoria do vereador Silvino Carlos Pires Pereira. O qual foi discutido 

pelo vereador Silvino Carlos Pires Pereira, dizendo que pela Lei Orgânica e a 
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Legislação, o Prefeito tem até dia 20 do mês subsequente para encaminhar o balanço 

do mês anterior, porem estão acontecendo muitos atrasos. Disse que nas gestões 

passadas também ocorreram atrasos, chegando até 90 dias, mas atualmente o balanço 

de outubro está atrasado, afirmando que fez o requerimento para que encaminhem os 

balanços o mais breve possível, facilitando para os vereadores o acompanhamento e 

fiscalização. Após discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada 

por unanimidade. Na sequencia, o Senhor Presidente convidou toda a imprensa e 

empresários que queiram acompanhar os vereadores até Cuiabá, fortalecendo assim 

as cobranças ao Governador do Estado. 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 

quatro minutos. 


