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

realizada nas dependências desta Casa, aos vinte 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, 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 a 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 

discutida pelo Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, dizendo que não recebeu a ata para 

a realização da leitura. Na seqüência foi aprovada por unanimidade. Em seguida o 

Senhor Secretário fez a leitura das seguintes correspondências recebidas: 

Comunicados do Ministério da Educação informando liberação de recursos 

financeiros destinados à execução de programas no Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, à Prefeitura Municipal de Alta Floresta; Convite para 

Prestigiar a Solenidade de Colação de Grau Unificada – Formandos 2017/2, dos 

Licenciandos e Barachelandos em Ciências Biológicas, Bacharelandos em 

Agronomia, Engenharia Florestal e Comunicação Social com ênfase em Jornalismo, 

no dia 20/03 as 19h00min no LIONS CLUB, da UNEMAT – Campus Alta Floresta; 

Convocação do CODAM, dia 23/03 as 19h00min, no CDL, Eliseu Pelisson, 

Secretário CODAM; Ofício nº 064/2018-DE, encaminha balancete financeiro relativo 

ao mês de Janeiro de 2018, IPREAF. Após o Senhor Secretário fez a leitura das 

seguintes matérias em apresentação: Indicação nº 030/2018, de autoria do vereador 

Valdecir Jose dos Santos (Mendonça); Indicações nºs 031, 032 e 033/2018, de autoria 

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

ora apresentadas serão encaminhadas conforme disposição regimental. Passando ao 
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uso da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que, 

conforme acordado em Reunião Administrativa, o tempo destinado a cada um será de 

sete minutos, conforme ordem de inscrição. O primeiro a usar da Tribuna foi o 

vereador Charles Miranda de Medeiros, iniciou cumprimentando a todos, fez uma 

lembrança sobre a senhora madalena da comunidade santa Lucia, que era enfermeira e 

muito fez pela comunidade. Parabenizou o Presidente pela Audiência Pública da 

Saúde realizada na ultima sexta-feira e sua importância para as melhorias na área. 

Disse que foi muito importante, pois representantes dos municípios que compõe o 

Consórcio Intermunicipal estiveram presentes e puderam expor as problemáticas e as 

formas que poderiam buscar para melhorar. Falou que o governou ouviu, mas não 

escutou, assim como fizeram os deputados que estiveram com eles na Capital do 

Estado. Sugeriu que as Audiências possam ocorrer com antecedência noventa a cento 

e vinte dias para que possam ser melhores exploradas. Por fim parabenizou o Paulo 

“Paulinho” por ser um ícone de nosso município. Em prosseguimento, a vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto iniciou cumprimentando a todos, parabenizou o 

presidente pela iniciativa da audiência publica que foi realizada em prol a saúde, e que 

os resultados já começaram a serem obtidos, com o pagamento dos médicos do 

hospital regional. Acrescentou que as cobranças não devem parar, pois a população 

não pode ficar a mercê. Falou sobre o problema que esta ocorrendo com o transporte 

escolar, devido estar recebendo varias reclamações e até o presente momento nada foi 

resolvido. Citou que as reclamações recebidas de que o problema era a balsa, porem 

confirmou que o problema é o ônibus que se encontra quebrado. Falou que a empresa 

que ganhou a licitação ainda não liberou o ônibus devido à incompatibilidade de 

valores a serem recebidos, e por esse motivo não liberou para os trabalhos. Comentou 

que o ônibus que estão quebrados pertence à Prefeitura, sugerindo que o presidente 

convoque a secretaria e os responsáveis pela pasta para que venham fazer os devidos 

esclarecimentos. Prosseguindo, utilizou à tribuna o vereador José Aparecido dos 

Santos (Cidão), que iniciou cumprimentando a todos, parabenizando o Presidente 

pela realização da Audiência Pública a Saúde. Acrescentou falando que esteve na 

reunião juntamente com o Governador e o mesmo ate o presente nada fez. Citou o 
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exemplo do seu sobrinho que necessitou de atendimento urgente, pois havia sofrido 

um AVC e graças a um médico que estava à disposição, comunicou a gravidade do 

problema e também da necessidade de levá-lo a Cuiabá para uma UTI, e assim 

conseguiu após a ajuda do Deputado Romoaldo Junior, Dra Nelma Sicuto e o Prefeito 

de Cuiabá que ajudou na disponibilização de uma UTI no Hospital São Benedito. Por 

fim conclamou a todos que se juntem para ir a Capital do Estado a fim de lutar por 

melhorias da Região. Fez mais algumas considerações, agradecendo. O próximo a 

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

todos, falando da problemática do transporte escolar que foi feita uma licitação para o 

aluguel de dez ônibus e tiveram que fazer um aditivo para alocar mais um para atender 

a Fazenda Vaca Branca, devido o ônibus que faz a linha esta quebrada. Mencionou 

que a problemática é tão grande que proporão que um motorista que trocasse e ficasse 

com um ônibus com apenas os freios traseiros e emprestasse o ônibus ao outros que 

tinha que passar a balsa e os freios tem que estar em dias, porém foi negado pelo 

motorista. Citou a fala do vereador Dida em que o município deveria buscar uma 

solução para a realização de um pagamento digno aos funcionários, para que assim 

possam contratar servidores para desenvolver os trabalhos que necessitam. Explanou 

sobre todos os problemas que as linhas estão enfrentando, principalmente as mais 

distantes e os alunos que são os mais prejudicados. Por fim, falou sobre a liberação de 

uma emenda do deputado Pedro Satélite no valor de cento e setenta mil reais para a 

pavimentação da Rua Padre Sebastião Santana Silva, no setor EG. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Na sequencia, utilizou a tribuna o vereador Valdecir José 

dos Santos (Mendonça) iniciou cumprimentando a todos, explanando sobre a 

audiência publica, parabenizando o Presidente pela idealização, ouvindo o clamor da 

população. Falou do Governo que esta encerrando seu mandato e ate o presente 

momento nada fez pelo município, ficando apenas nas promessas, e o ex Governador 

que estava preso, fez mais obras que o atual. Disse não acreditar nas emendas que 

tanto falam, pois estão apenas em palavras e não em ações. Explanou sobre os usuários 

de entorpecentes, um trabalho que realiza com as famílias que sofrem com esse mal, e 

que buscam meios para que um centro de recuperação possa ser implantado no 
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município a fim de atender aos usuários que aqui necessitam de atendimento. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu. Prosseguindo com uso da tribuna, o vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira iniciou cumprimento a todos, dizendo que quando realiza 

as cobranças, é taxado de oposição, mas agora esta vendo que as cobranças estão 

sendo feitas por todos os vereadores. Falou que já enviou vários ofícios e 

requerimentos a Secretaria de Educação, e ate o presente momento não obteve 

respostas. Falou que os problemas que estão ocorrendo é devido a falta de gestão do 

executivo, pois todos os problemas que estão ocorrendo hoje, ocorrem todo o ano. 

Falou que estando em partido da direita ou esquerda, seu papel é fiscalizar e cobrar 

para que as ações sejam realizadas. Disse que participou de reuniões na secretaria de 

educação, e esta aguardando que os procedimentos sejam feitos e a população seja 

atendida. Disse que esteve reunido com o Valdiney Trujillo para discutir sobre o Plano 

Diretor, e o mesmo disse que a empresa já protocolou a minuto do projeto junto a 

Executivo, aguardando as próximas etapas. Por fim, convidou a todos a participar do 

evento referente à Semana da Água e também sobre a Agricultura Familiar. Silvino 

Carlos Pires Pereira inicialmente cumprimentou a todos, falando sobre os problemas 

que o Executivo vem enfrentando, principalmente por falta de gestão, e que o Prefeito 

não agiu mesmo após a reunião com o gestor. Falou que devem ocorrer demissões 

para melhorar o fluxo de caixa da Prefeitura e que a Secretaria de Educação possa ser 

trocada, como já havia sido solicitado anteriormente. Disse que o Prefeito deve se 

afastar e cuidar de sua saúde, e a Vice-Prefeita possa assumir e fazer o que é 

necessário e caso não faça que a Câmara tome as devidas providencias. Mencionou 

que a Prefeitura não tem um plano de ação, devido às condições que se encontra a 

cidade hoje, com as ruas cheias de buraco, matagal e muito mais. Usando da 

prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o Vereador Oslen Dias dos 

Santos (Tuti), disse que para realizar o operação tapa buraco, a Prefeitura precisa 

emitir uma guia para que o material possa ser liberado, uma vez que o caminhão já se 

encontra carregado. Retornando, o Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) 

suas considerações finais, agradeceu. O vereador Marcos Roberto Menin, iniciou 

cumprimentando a todos, agradecendo ao Presidente pela primeira Audiência Pública 
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realizada na última semana para buscar melhorias para saúde. Falou sobre os trabalhos 

que estão sendo feitos para a regularização fundiária da Vila Rural, e que o Secretario 

de Agricultura do Estado, confirmou a entrega de uma patrulha mecanizada que 

atendera os moradores da Vila Rural. Disse que a Diretora de Cultura estará indo a 

Sinop para participar da realização da Miss Mato Grosso e quem sabe a Miss Alta 

Floresta possa ser reconhecida e poder representar o município. Mencionou que o 

Secretario de Infraestrutura ira elaborar um planejamento para recuperação das ruas e 

avenidas dos bairros, citando a dificuldade que os vereadores enfrentam devido às 

problemas que o município esta enfrentando. Fez mais algumas considerações 

agradeceu. Prosseguindo, o vereador Luiz Carlos Queiroz, iniciou cumprimentando a 

todos, parabenizando o Presidente pela Audiência Pública realizada, e percebeu que 

está faltando para a região, é um representante a nível federal que dificulta as 

cobranças junto ao Governo Federal, conforme falou o Diretor Jose Marcos do 

Hospital Regional. Falou da falta de respeito do Governo do Estado por não enviar 

nenhum representante para participar da audiência. Disse ao vereador Tuti, que 

recebeu os moradores da Santa Lúcia, e que deveria ter convocado a Secretária de 

Educação para vir participar da reunião nesta Casa de Leis. Após as fofocas que o 

Prefeito iria se afastar, a Prefeitura parou e não conseguiu realizar nenhuma ação, 

prejudicando o atendimento a população. Neste intermédio o senhor presidente 

Emerson Sais Machado usou da palavra, falou que a Secretária deveria atender 

urgentemente os moradores, e solicitou a Secretaria Parlamentar que convocasse a 

Secretária para vir a esta casa de leis e atende-los. Prosseguindo a vereadora Elisa 

Gomes Machado, iniciou cumprimentando a todos, deixando seu repudio sobre as 

pessoas que apagaram a arte do artista Paulo “Paulinho” e que já tomou as devidas 

providencias, deixando seu apoio. Disse estar feliz, devido os colegas estarem 

cobrando as melhorias para a população, assim como sempre fez e é taxada de 

oposição, como disse o vereador Mequiel. Disse ser inadmissível a maneira que a 

secretaria de educação esta agindo para resolver os problemas perante a falta de 

manutenção dos ônibus, sugerindo que a secretária suspenda a licitação de peças, por 

ser uma empresa de Cuiabá que ganhou e não esta conseguindo enviar as peças para as 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 6 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: separ@altafloresta.mt.leg.br _ site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

 

devidas manutenções. Mencionou que a Prefeita da cidade vizinha, falou que as 

dificuldades existentes são por falta de gestão, por esse motivo está nessa situação. 

Aproveitou para parabenizar pela audiência promovida. Falou da dívida que a 

Secretaria de Saúde tem com fornecedores, que gira em torno de três milhões como 

esta estampada num jornal do município. Fez mais algumas considerações, agradeceu. 

O vereador José Elói Crestani, cumprimentando a todos, parabenizou o Presidente 

pela execução da reforma nesta Casa de Leis, citando a reforma da calçada, e também 

pela Audiência Pública realizada em prol a saúde. Falou aos moradores da 

comunidade Santa Lúcia que podem contar com o vereador para ajudá-los a resolver 

os problemas. Disse que irá enviar um ofício, convocando a secretaria de educação 

para uma reunião na próxima quinta feira e que todos os vereadores possam estar 

presentes. Mencionou que ira cobrar o Executivo que regularize a situação da Escola 

no bairro São Jose Operário para a instalação dos ares condicionados. Usando da 

prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra a Vereadora Elisa Gomes 

Machado, que agradeceu pela parte, dizendo que a licitação para aquisição do 

transformador esta pronta, e que vem buscando uma solução desde o ano passado. 

Retornando, o Vereador José Elói Crestani, agradeceu pela fala da vereadora, e que 

continuará cobrando para que a aquisição possa ser feito e a escola atendida. Neste 

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

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

falando que esteve em Cuiabá várias vezes cobrando a regularização dos repasses da 

saúde, tanto para os municípios quanto para o Hospital Regional. Devido a esse 

motivo, buscou realizar esta Audiência Pública como forma de mostrar as pendências, 

e que após a coleta de dados dos repasses atrasados irá entrar com uma ação no 

Ministério Público a fim de buscar bloquear recursos para que os atendimentos 

possam ser regularizados e a população não sofra mais. Agradeceu o vereador Eloi 

pelas palavras proferidas, mostrando as reformas que foram feitas nesta Casa de Leis, 

e as dificuldades que foram para que acontecessem. Agradeceu ao Carlos Bezerra, 

pela garantia do recurso para a pavimentação do Jardim Guaraná, contestando os 

Deputados Federais que vem buscar votos no município e não trazem nenhum 
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recursos em prol a população que o ajudou a eleger. Disse que é um grande defensor 

do Prefeito, mas não totalmente, pois na Prefeitura todo mundo manda e ninguém 

obedece. Acrescentou dizendo que o Prefeito pode se afastar, fazer seu tratamento, e se 

recuperar para voltar com pulso firme. Falou que todos os projetos enviados pelo 

Executivo a esta Casa de Leis foram aprovados, porém os problemas que ocorrem no 

Executivo recaem sobre os Vereadores que não tem como agir, apenas cobrar. 

Retornando à Presidência, o Presidente falou que os moradores da comunidade Santa 

Lucia se deslocaram a Secretaria de Educação, devido à Secretária não conseguir vir 

atendê-los aqui na Câmara. Acrescentou que irá convidá-la para uma reunião 

juntamente com os vereadores. Na seqüência, 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 nº 014/2018 que em súmula, REQUER, a utilização do Plenário 

Arnaldo Corcino da Rocha, no dia 05 de abril de 2018 às 19h, com o uso do sistema 

de som e de ar condicionado, para realização de uma Sessão Solene de Homenagens a 

Cidadãos e Cidadãs de Alta Floresta, que prestam relevantes trabalhos ao município, 

de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira. O qual foi discutido pelos 

vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, falou que solicitou enquanto presidente do 

partido, a pedido do deputado Valdir barranco, para a realização de uma sessão solene, 

uma vez que já havia solicitado anteriormente, mas devido já haver evento na mesma 

data, esta solicitando novamente. Luiz Carlos de Queiróz, falou que não entendeu o 

requerimento por falta de esclarecimento e se os vereadores seriam convocados a 

participar. Mequiel Zacarias Ferreira, falou que os vereadores seriam convocados 

através da assembléia e seria um evento realizado pela Assembléia Legislativa. 

Emerson Sais Machado, falou que aprovássemos o requerimento e que poderiam 

mudar o regimento a fim de regularizar que os eventos possam ser promovidos. Oslen 

Dias dos Santos (Tuti) falou ser louvável a solicitação, sugerindo que o regimento 

pudesse ser alterado, uma vez que esse evento ocorre a nível estadual em todos os 

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

por unanimidade. Neste momento, o senhor presidente solicitou do secretário a leitura 
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da Moção 004/2018 de CONGRATULAÇÕES e AGRADECIMENTOS ao 

empresário e contador, Dércio Vilmar Kynast, pelos relevantes serviços prestados para 

a sociedade altaflorestense, de autoria do vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), 

a qual foi discutida pelos vereadores: José Aparecido dos Santos (Cidão), Charles 

Miranda Medeiros, Oslen Dias dos Santos (Tuti), Marcos Roberto Menin, 

Valdecir José dos Santos (Mendonça), José Elói Crestani, Elisa Gomes Machado, 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) e Emerson Sais Machado. Iniciou 

parabenizando a pessoa do homenageado, que não mede esforços em participar de 

todas as ações que são promovidas no município, nas áreas esportivas, sociais e saúde 

e em varias outras. Agradeceu por estar sempre à disposição em ajudar o próximo e 

por ser um empresário de sucesso. Após discussões, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 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 onze horas e dezessete 

minutos. 


