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

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

e dezoito, com início às nove horas trinta minutos, sob a Presidência e presença do 

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

Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto, Charles Miranda Medeiros, 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 à todos e solicitou do Senhor Secretário a leitura da 

lista de presença, o qual assim o fez. Constatada a ausência do vereador Demilson Nunes 

Siqueira. 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. Neste momento, o Presidente 

solicitou do Secretário a leitura o Ofício nº 063/2018, solicitando urgência na tramitação 

do projeto de lei nº 1950/2018 que em súmula “autoriza o Poder Executivo a contratar 

operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., e dá outras providências”, de autoria do 

Executivo Municipal, o qual foi discutido pela vereadora Elisa Gomes Machado onde 

afirmou que existe a ausência de pareceres no Projeto de Lei e como a sessão será 

suspensa, a mesma solicitara os referidos pareceres para votarem o projeto. Após a 

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

Posteriormente, o senhor presidente solicitou a leitura do Requerimento nº 011/2018 que 

requer tramitação em regime de urgência especial aos Projetos de Decreto Legislativo sob 

números 001 à 013/2018, que tratam sobre a concessão do Prêmio Mulher Destaque 

2018, o qual não havendo discussão, foi em votação, sendo aprovado por unanimidade. 

Neste momento o Senhor Presidente suspendeu a Sessão, e convocou as comissões 

competentes para emitirem pareceres ao Projeto de Lei nº 1.950/2018 e Projetos de 

Decretos Legislativos nº 001 a 013/2018. Retornando aos trabalhos, Senhor Secretário fez 

a leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicação nºs 025, 026 e 027/2018, de 

autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicação nºs 028 e 029/2018, de autoria 

do vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida). Passando ao uso da Tribuna, o Senhor 
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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 da Tribuna foi o vereador Charles Miranda de Medeiros, 

onde iniciou cumprimentando a todos, elogiou o trabalho realizado pelo Secretário de 

Infraestrutura. Pontuou que esteve realizando atendimento no Posto de Saúde que naquela 

localizada está intrafegável, devido às condições da rua. Falou que o Secretário quer fazer 

os trabalhos, porém não tem material de trabalho e nem humano. Pontuou que a saúde 

precisa de recursos para atender a população, porém a prefeitura não está com recursos, 

pois os repasses dos governos não estão sendo repassados. Disse que recursos como o 

FETHAB estão sendo repassados cada vez menores. Falou que o novo Secretário de 

Saúde está se esforçando para organizar a pasta. Finalizando, afirmou que procurou os 

Deputados para ajudar nas cobranças junto ao Governo para que os repasses sejam 

regularizados. Em sequência, o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) 

cumprimentou a todos, relembrando o discurso do vereador Charles, disse que estão 

sempre acompanhando de perto a deficiência que ocorre na Secretaria de Infraestrutura. 

Falou que a pasta não tem ferramentas suficientes em atender as cobranças dos 

Vereadores, que por sua vez, são cobranças da sociedade. Pontuou que o período eleitoral 

está chegando e que deputados de outras regiões comparecem em Alta Floresta apenas 

para pedir votos, utilizando como exemplo o Deputado Federal Adilton Sachetti, 

afirmando que o mesmo recebeu vários apoios em Alta Floresta e após o pleito eleitoral, 

esqueceu da população. Mencionou que após aprovada o Projeto de Lei 1950/2018, a 

Prefeitura comprará vários maquinários e assim, prestar um bom trabalho. Finalizando, 

solicitou à Prefeitura que formalize um Projeto de Lei contemplando a reforma tributária. 

Em prosseguimento, o vereador Mequiel Zacarias Ferreira iniciou cumprimentando a 

todos, parabenizou a Escola Vitória Furlani da Riva pela passagem de seu aniversário, a 

Secretaria de Saúde e o Conselho dos Direitos da Mulher pelas atividades realizadas 

alusivas ao Dia Internacional da Mulher e, a Fundação Ecológica Cristalino pela 

realização da I Maratona Estudantil do Dia Mundial da Água. Disse que esteve em 

Cuiabá participando de formação junto ao PT. Pontuou que tem solicitado o que é de 

urgência, sabendo das dificuldades que a secretaria enfrenta, mas é o trabalho do vereador 
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cobrar. Disse que existe uma serie de situações a serem superadas, porém isso só ocorrerá 

com planejamento. Pontuou que quando ficam insistindo para participarem de audiência, 

é para evitar que problemáticas ocorram no futuro em razão da falta de planejamento. 

Prosseguindo, o vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) iniciou seu discurso 

cumprimentando a todos, solicitando do secretário Cleomar apoio para que a prefeitura 

contrate uma empresa terceirizada para realização de tapa-buracos. Pontuou que esteve 

em Sinop e encontrou moradores descontentes com Alta Floresta, dizendo que o pouco 

asfalto que temos está se acabando, devido a falta de manutenção. Afirmou que votará 

favorável ao Projeto de Lei nº 1950/2018, porém solicitou que a Prefeitura dê manutenção 

no maquinário já existente para que os trabalhos não parem. O próximo a utilizar a tribuna 

foi o vereador Marcos Roberto Menin que iniciou cumprimentando a todos, agradeceu 

a Assistência Social por realizar vistorias nas chácaras da Vila Rural. Agradeceu ao 

secretário Elói, dizendo que o mesmo não mede esforços para realizar um bom trabalho. 

Pontuou que estará em visita na comunidade Pista do Cabeça, com finalidade de verificar 

a situação das estradas daquela localidade. Parabenizou o presidente da APROTELES 

pelo trabalho realizado na MT-325. O vereador Luiz Carlos Queiroz iniciou 

cumprimentando a todos, dizendo que a Prefeitura deve comprar mais material para que o 

a Secretaria de Infraestrutura possa trabalhar, para que até no aniversario da cidade, possa 

estar em perfeitas condições. Parabenizou o Presidente da Câmara pela construção do 

calçamento do Poder Legislativo. Finalizando, cobrou que a população se conscientize e 

realize reformas em seus estabelecimentos e propriedades. Elisa Gomes Machado 

iniciou cumprimentando aos presentes. Deixou cobranças acerca do transporte escolar, 

dizendo que foi feito um contrato emergencial para atender algumas comunidades rurais, 

porém alguns ônibus de propriedade da prefeitura quebraram e consequentemente alguns 

alunos estão sem aula. Disse não entender o porquê de à manutenção dos ônibus não estão 

sendo feitas durante as férias escolares. Pontuou que a manutenção é prejudicada, pois a 

empresa que venceu a licitação para fornecimento de peças é sediada na Capital do 

Estado. Falou da tristeza em ver a cidade na situação que se encontra atualmente, com 

algumas vias cheias de buraco. Disse ainda cobrar insistentemente a relação do Estado 

para com os médicos, afirmando que o Hospital Regional atende no momento apenas 
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emergências. Frisou que as comunidades rurais estão longe demais dos centros urbanos, 

para terem postos fechados. José Eloi Crestani iniciou cumprimentando a todos, disse 

que o ex-secretário de saúde Adonis afirmou que colocaria a saúde nos "trilhos". Pontuou 

que o mesmo economizou R$500 mil por mês, afirmando que o secretário deixou uma 

dívida com o consorcio de saúde de 7 meses. Parabenizou o Secretário de Infraestrutura 

pelo trabalho que vem realizando, porém o município não da condição para ele trabalhar. 

Disse ser vergonhosa a forma com que estão sendo pintadas as faixas sinalizadoras em 

Alta Floresta. Frisou que se existe algum deputado que tenha respeito por Alta Floresta, 

que venha ajudar a sua população. Finalizando, pediu que o prefeito se afaste para realizar 

seu tratamento de saúde, e que a vice assuma e realize o que deve ser feito. Neste 

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

Sais Machado iniciou cumprimentando a todos os presentes, pontuou que não são os 

deputados que devem tampar buracos e sim que a prefeitura tenha organização e 

prioridades. Disse que esteve visitando Câmaras Municipais que contemplam o 

Consórcio Intermunicipal de Saúde, frisando que será realizada Audiência Pública em 

Alta Floresta, e aproveitou para convidar os vereadores bem como sociedade organizada 

para estar presente. Disse ainda que nessa audiência será levantada as dívidas do Governo 

com os Municípios e que perderam entrar com uma ação como tentativa de bloquear 

recursos do Estado e assim realizar a quitação dos débitos. Pontuou que já esteve em 

diversas reuniões com o Governador, porém não foram obtidos os resultados esperados. 

Afirmou que foram enviados convites a todos os vinte e quatro Deputados Estaduais e 

que não permitirá que a audiência se torne palanque político. Finalizando, agradeceu as 

palavras do vereador Luiz Carlos, disse que foi muito criticado por pessoas de oposição, e 

que a licitação foi feita por cinco vezes e esteve deserta devido ao preço baixo e que a 

mesma foi feita com total transparência. Agradeceu ao deputado federal Carlos Bezerra 

pela emenda com finalidade de pavimentação do bairro Jardim Guaraná. Retornando à 

Presidência, o Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário autorização para 

dispensar o intervalo regimental, o qual todos concordaram. Neste intermédio, o vereador 

Oslen Dias Santos (Tuti) pediu questão de ordem, solicitando através do Requerimento nº 

012/2018, solicitou adiamento de discussão e votação por até quatro sessões da Emenda 
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002/2018 e Projeto de Resolução 002/2018, o qual foi aprovado por todos. Em 

prosseguimento, o vereador Mequiel Zacarias Ferreira também pediu questão de ordem, 

através do Requerimento nº 013/2018, onde solicitou a retirada da tramitação do Ofício 

Interno 002/2018-M13, o qual foi aprovado de todos. Assim sendo o Presidente, 

determinamos o arquivamento do Ofício Interno Nº 002/2018 - M13.  Passando à 

Ordem do Dia, foi solicitada ao Secretário a leitura do Projeto de Lei nº 1950/2018, que 

em súmula “autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do 

Brasil S.A., e dá outras providências”, de autoria do Executivo Municipal,, o qual foi 

discutido pelos vereadores: Elisa Gomes Machado pontuou que o projeto é importante, 

relembrou que o crédito é para aquisição de várias máquinas para a Secretaria de 

Infraestrutura. Falou que solicitou pareceres por conta da importância do projeto e 

agradeceu o jurídico da Câmara pelo pronto atendimento, bem como agradeceu ao 

secretário Cleomar. Mequiel Zacarias Ferreira reforçou a importância, disse ser uma 

forma de resolver as problemáticas. Pontuou que o índice de endividamento da Prefeitura 

está dentro do que prevê a Lei e que os pareceres estão de acordo. Citou as máquinas que 

serão adquiridas. Oslen Dias Santos disse que o projeto é importante, pontuando que o 

município está com expansão agrícola e que o mínimo que deve ser feito é dar condições 

para que a produção seja escoada. Cobrou que a questão salarial dos servidores seja 

resolvida. Emerson Sais Machado pontuou que os vereadores sempre pediram que não 

fizesse locação de maquinário e sim que adquirissem novos. Pontuou que as cobranças 

valeram a pena e parabenizou o prefeito Asiel. Valdecir José dos Santos (Mendonça) 

disse que a concorda com a fala do vereador Tuti, acerca dos salários dos operadores de 

máquinas, frisando que deve ser pago salários dignos, pois um bom salário motiva os 

trabalhadores. José Aparecido dos Santos (Cidão) pontuou ser um projeto tranquilo e 

perguntou ao secretário sobre o caminhão prancha que se encontra na secretaria, pertence 

a prefeitura. Tendo resposta positiva do secretário de infraestrutura, posteriormente, 

afirmou que o valor a ser pago em um caminhão deste tipo, seria o suficiente para compra 

de dois caminhões caçamba e que seria mais interessante e com mais resultados ao 

município. Oslen Dias Santos (Tuti) disse que a preocupação do vereador Cidão é 

válida, porém as peças para manutenção do referido caminhão prancha é escassa. Após as 
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discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. O 

senhor Presidente solicitou autorização do Plenário para leitura dos Projetos de Decretos 

Legislativos nº 001 a 013/2018, que tratam dos Prêmios Mulher Destaque, em bloco, 

tendo a concordância de todos. Após a leitura, não havendo discussões, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. O senhor secretário realizou a 

leitura do Veto Total 001/2018 ao Projeto de Lei 017/2017 que em súmula “altera 

dispositivos da lei complementar nº 1567/2007, que regulamenta o disposto na Lei 

Orgânica do município de Alta Floresta de que trata da denominação a próprios, vias 

praças e logradouros públicos”, o qual foi discutido pelos vereadores: Mequiel Zacarias 

Ferreira onde disse ser inapropriado o veto, pontuando que foi feito de forma erronia, 

dirigindo-se a “Silvino Mequiel”. Disse que o projeto foi escrito para regularizar as formas 

de alteração de nomes de ruas, afirmando que fez um estudo antes de fazer a proposição e 

que no projeto consta que a Prefeitura deve enviar anualmente lista com o nome das ruas 

que ainda possuem denominação técnica, e a resposta foi que isso oneraria os cofres 

públicos. Finalizando, convidou os vereadores para derrubar o veto. Oslen dias Santos 

(Tuti) disse achar desnecessário o veto, relembrou existem ruas com décadas possuindo a 

mesma denominação. Falou que isso não deve ser alterado. Após as discussões, a matéria 

foi colocada em votação, a qual foi rejeitado, com voto favorável do vereador José 

Aparecido dos Santos (Cidão). O senhor presidente solicitou ao secretário que a leitura do 

Projeto de Lei nº 002/2018 que em súmula “dispõe sobre a denominação das vias 

públicas do bairro Amarílis, e dá outras providências”, de autoria da vereadora Elisa 

Gomes Machado. A qual foi discutida pela Vereadora Elisa Gomes Machado, dizendo 

que o projeto foi feito após várias discussões com moradores e que os mesmos quem 

escolheram as denominações que cada via receberia. Pontuou achar importante que os 

nomes dados as ruas do referido bairro, fazem alusão aos livros sagrados da Bíblia. Após 

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

senhor secretário fez a leitura do Projeto de Lei nº 003/2018 que em súmula “dispõe 

sobre a gravação em áudio e vídeo, das sessões de licitações públicas realizadas pelos 

Poderes Legislativo e Executivo, no âmbito do município de Alta Floresta, na forma que 

especifica”, de autoria dos vereadores Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira, 
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o qual foi discutido pelos vereadores: Elisa Gomes Machado pontuou que o projeto pede 

fiscalização as licitações, informou que não ocorrerá gastos aos órgãos já que os poderes 

já possuem departamentos de comunicação social e que posteriormente essas gravações 

sejam disponibilizadas em seus referidos sites. Mequiel Zacarias Ferreira disse ser mais 

uma forma de tornar eficaz a transparência e evitar qualquer tipo de problema nos 

processos licitatórios. Após as discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. O senhor presidente solicitou do secretário a leitura do 

Projeto de Resolução 001/2018 que em súmula “altera o disposto nos artigos 98, 117, 

118 e 119 da Resolução nº 078/95 que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Alta Floresta/MT”, de autoria dos vereadores Mequiel Zacarias Ferreira, 

Elisa Gomes Machado, Demilson Nunes Siqueira, Silvino Carlos Pereira (Dida) e Oslen 

Dias (Tuti),  o qual foi discutido pelo vereador Mequiel Zacarias Ferreira onde afirmou 

que o objeto do projeto vai de encontro com as sessões extraordinárias, disse que o projeto 

prevê que as convocações das referidas sessões devem ocorrer com 24 horas de 

antecedência e que o não comparecimento dos vereadores ocorrerá na suspensão da 

sessão e convocação de uma nova. Após as discussões, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Em prosseguimento, o secretário fez a 

leitura do  Requerimento nº 009/2018 para que promova no dia 06 de abril de 2018, a 

partir das 9h00min, a realização de uma Sessão Solene no recinto da Câmara Municipal, 

com o fim de render homenagens à Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), 

pelas comemorações alusivas ao quadragésimo ano de existência, de autoria da vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida Sicuto),, a qual foi discutida pela Vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida Sicuto) justificando que já conversou com o 

presidente e que o pedido possui parecer favorável. Após as discussões, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste momento, o senhor 

presidente solicitou do secretário a leitura da Moção nº 003/2018 de 

AGRADECIMENTO a empresa “BURITI EMPREENDIMENTOS” pela colaboração 

com o empréstimo de três caminhões basculantes para a Prefeitura Municipal de Alta 

Floresta, de autoria dos vereadores Marcos Roberto Menin, Oslen Dias Santos (Tuti) e 

Emerson Sais Machado, a qual foi discutida pelo vereador: Emerson Sais Machado que 
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agradeceu a empresa, na pessoa de seus responsáveis, por ter cedido os caminhões para o 

município, relembrou que foram feitos ofícios e a empresa atendeu. Após as discussões, a 

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

vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, na qualidade de presidente da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, solicitou do plenário dispensa de Redação Final dos 

Projetos de Lei 002 e 003/2018, bem como do Projeto de Resolução 001/2018 o qual foi 

concordado por todos. Neste momento, o senhor presidente parabenizou os vereadores e 

pontuou que a Câmara de Alta Floresta é independente, relembrou que dois vetos do 

prefeito já foram derrubados. Na sequencia, 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 quarenta 

e cinco minutos. 


