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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos três dias do mês de abril 

do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e vinte 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, Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado, 

José Aparecido dos Santos (Cidão), José Elói Crestani, Luiz Carlos de Queiroz, 

Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen Dias dos Santos 

(Tuti), Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) e Valdecir José dos Santos 

(Mendonça). De princípio o Senhor Presidente cumprimentou a todos e solicitou 

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

Verificado o quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou 

aberta a presente Sessão. Passando ao Expediente, foi colocada em discussão e 

votação a ata da sessão anterior. Na seqüência foi aprovada por unanimidade. 

Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes correspondências 

recebidas: Oficio Nº 016 E 017/2018, da Prefeitura Municipal, através do 

contador Ademir Caione, encaminhando Balancete referente aos meses de 

outubro e novembro de 2017, respectivamente; Convite do Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso para participar de Sessão 

Solene pela histórica colonização de Alta Floresta, requerida pelo Deputado 

Valdir Barranco; Ofício Circular nº 001/2018, da direção do Hospital Regional 

Albert Sabin, convidando para participar do 1º Fórum do Hospital Regional de 

Alta Floresta; Ofício nº 2991/2017, da Caixa Econômica Federal, informando a 

celebração do Contrato de Repasse 853527/2017 – Operação 9000766-00 que 

tem por finalidade “Cadeia Produtiva da Cafeicultura no Município de Alta 

Floresta/MT, por meio da Melhoria e Adequação das Instalações do Viveiro”; 

Ofício Circular nº 001/2018, da Assessoria Pedagógica de Alta Floresta, 

encaminhando relatório detalhado dos repasses do transporte escolar referente 

ao ano de 2017; e, Ofício nº 105/2018, do IPREAF, encaminhando Balancete 

Financeiro relativo ao mês de Fevereiro de 2018. Após o Senhor Secretário fez a 
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leitura das seguintes matérias em apresentação; Indicação nº. 038/2018, de 

autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto. Passando ao uso da 

Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que, 

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

será de sete minutos, conforme ordem de inscrição. O primeiro a usar da 

Tribuna foi o vereador Charles Miranda de Medeiros que iniciou 

cumprimentando a todos os presentes, parabenizando os vereadores pelas 

escolhas das mulheres que receberam o Prêmio Mulher Destaque, pontuou que 

todas são merecedoras. Falou que serão apresentadas duas moções de sua 

autoria. Discursou sobre a posse de forma interina da Vice-prefeita Marinéia 

Munhoz “Néia”, dizendo que todos devem estar confiantes. Mencionou que o 

sistema de governo implantado no município não funcionou, pedindo que os 

Vereadores sejam tratados de forma igual e que os requerimentos e solicitações 

sejam respondidos. Relatou que existe uma indiferença entre os secretários e que 

a expectativa é de que a Prefeita Interina apresente um novo modelo de gestão, 

pois se continuar da forma que o prefeito Asiel conduzia a prefeitura, tudo ficará 

em mesmice. Frisou que é necessário um novo jeito de fazer Gestão na 

Prefeitura, e que sua expectativa é de que Prefeitura implante e execute um novo 

modelo de gestão. Por fim, afirmou que se a Prefeita Interina realizar um 

trabalho de mudanças estará dando total apoio. Em sequência, a vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto iniciou cumprimentando a todos, parabenizando 

os vereadores Mequiel e Tuti pela passagem de seus aniversários, comemorado 

no dia 1 de abril. Parabenizou também os funcionários da Câmara pela 

organização da Sessão Solene de entrega do Prêmio Mulher Destaque. 

Mencinou o discurso do vereador Charles, dizendo estar de acordo com o que 

foi explanado. Frisou que a prefeitura deve ter prioridades em suas atuações. 

Parabenizou o vereador Marcos Menin pelo trator viabilizado junto ao Deputado 

para atender a comunidade Vila Rural de Alta Floresta. Aproveitou para 

parabenizar também a prefeitura pela inauguração do Centro do Idoso e pela 

inauguração da ponte do bairro Boa Nova. Finalizando, pediu que os vereadores 
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não interfiram nas ações a serem realizadas pela Prefeita Interina. O vereador 

José Aparecido dos Santos iniciou cumprimentando a todos os presentes em 

Plenário, pedindo a Deus que ilumine os passos da Prefeita Interina. Falou que a 

tarefa não é fácil, porém que a mesma possui capacidade para lidar com elas. 

Parabenizou os funcionários pela limpeza realizada na cidade, porém, criticou o 

fato de que um caminhão caçamba esteja realizando esse trabalho tendo em vista 

que o município possui outras prioridades onde o caminhão poderia ser 

empregado. Fez mais algumas considerações, agradeceu. O vereador Oslen Dias 

Santos iniciou cumprimentando a todos e desejou boa sorte a Prefeita Interina, 

pedindo a Deus que a ilumine. Falou que, para que haja mudanças, a mesma 

deve usar a caneta. Coadunou com o discurso do vereador Charles, para que não 

fique na mesmice, dizendo ainda que os vereadores devam apoiar e não 

interferir. Citou que a crise que ocorre em Alta Floresta é falta de planejamento 

e gestão por parte do executivo. Disse estar preocupado com a questão da coleta 

do lixo. Finalizando, desejou votos de melhoras ao Prefeito Asiel Bezerra. Em 

sequência, o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) cumprimentou e 

agradeceu a presença de todos. Falou sempre pede a Deus que lhe de sabedoria, 

e que, quando um Prefeito assume uma gestão, este leva um ano para poder 

analisar as problemáticas do município, dizendo ainda que, o prazo  de noventa 

dias não será suficiente para que a Prefeita Interina faça um trabalho a contento. 

Afirmou que dará total apoio a Prefeita, porém com cautela. Usando da 

prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o vereador Charles 

Miranda Medeiros, dizendo que a “Néia” não está assumindo a Prefeitura 

como se fosse uma nova gestão, mas que está dando continuidade aos trabalhos 

iniciados pelo Asiel. Acrescentou ainda que ela sempre esteve o acompanhando 

as ações do Executivo. Retomando sua fala, o vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça) disse que a “Néia” assumiu a responsabilidade, só que 

necessita de mais tempo para realizar suas ações. Continuou dizendo que o 

prazo de noventa dias é pouco para tomar parte das ações a serem realizadas 

pela Prefeitura. Por fim, disse que solicitou da Prefeitura, relatórios de gastos 
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realizados pelo Ex-secretário de saúde. Prosseguindo, o vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira iniciou cumprimentando a todos, de forma especial o 

vereador Tuti, por fazer aniversário no mesmo dia que o seu. Cumprimentou 

também à Prefeita Interina, dizendo que se ela quiser fazer alguma coisa, 

indicações ela terá, citando a questão da reforma tributária, que todos sabem que 

necessita ser feita, porém é atribuição da Prefeitura enviar a Casa de Leis para 

ser estudada e deliberada. Disse que esteve conversando com moradores e que 

esse assunto é muito desgastante, porém importante, e quanto mais enrolar, pior 

ficará. Disse esperar que nesse período de noventa dias, sejam de muitas ações. 

Mencionou sobre a Sessão Solene de entrega do Prêmio Mulher Destaque, 

parabenizando o Presidente e os servidores, e aproveitou para reforçar o convite 

para a Sessão Solene promovida pela Assembléia Legislativa no dia 05/04, nas 

dependências do Plenário. Falou sobre a visita realizada na escola Paulo Cesar 

Leining, esclarecendo alguns pontos, citando a informação de que a prefeitura 

estaria se dirigindo a escola para fechá-la. Pontuou que a visita na escola foi à 

quarta etapa do processo de fechamento da escola. Mencionou que outras etapas 

já foram feitas, reforçando que a quarta etapa é a parte de audição da 

comunidade. Acrescentou que as conversas acerca da questão do fechamento da 

escola vêm ocorrendo desde o ano de 2015, porém o que foi percebido durante 

reuniões é de que a escola continuará funcionando. Disse que o principal desafio 

da escola é mudar o método existente, no qual é aplicado o sistema 

multisseriado, várias idades e níveis de aprendizado ocupando todos os alunos a 

mesma classe. Lembrou que existe um Plano Municipal de Educação vigente, 

que deveria ter sido avaliado os dois primeiros anos do PME através de 

Conferência, e pelo que percebeu a Secretaria de Educação ainda não se 

manifestou sobre a sua realização. Finalizando, disse que visitou o Laboratório 

de Exames do Município, e, afirmou que existe uma demanda e estará 

apresentando ao Secretário de Saúde. O vereador Marcos Roberto Menin 

iniciou cumprimentando a todos, parabenizando a Miss Mato Grosso e seu pai, 

pela persistência e luta na conquista deste título. Parabenizou os vereadores 
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Mequiel e Tuti pela passagem de seu aniversário. Disse estar feliz e triste ao 

mesmo tempo, frisando que existem pessoas querendo ofuscar sua conquista. 

Falou que quando as pessoas somam, Alta Floresta ganha muito mais. 

Parabenizou o Deputado Estadual Dilmar Dal’Bosco pela viabilização de uma 

patrulha mecanizada para o município. Pontuou que quem planta o bem, colhe o 

bem. Agradeceu a imprensa que trabalha de forma honrada que trás as notícias 

de forma verídica. Disse ainda dar total apoio a Prefeita Interina, pedindo a 

todos os vereadores que a ajudem durante sua gestão. Falou que esteve na 

comunidade Pista do Cabeça e lá percebeu a perseverança dos produtores rurais 

em ajudar a resolver os problemas da região. Finalizando, cobrou que sejam 

definidos as prioridades nas ações a serem realizadas pela prefeitura. O vereador 

Demilson Nunes Siqueira iniciou cumprimentando a todos, solicitando que a 

Prefeita Interina convoque a imprensa semanalmente com a finalidade de prestar 

contas das ações desenvolvidas e que serão desenvolvidas durante sua gestão. 

Luiz Carlos Queiroz iniciou seu discurso cumprimentando a todos. Disse que 

noventa dias, é bastante tempo, tendo a certeza absoluta que a administração da 

Prefeita “Néia” será de continuidade da administração de Asiel Bezerra. 

Lembrou que a “Néia” sempre esteve ao lado de Asiel em todas as ações. 

Pontuou que a mudança que a Prefeita irá realizar estará amparadas e 

compactuadas com o Prefeito Asiel. Cobrou que as reuniões entre os secretários 

e a prefeita sejam feitas periodicamente a fim de melhorar em todos os aspectos 

o município. Acrescentou que os secretários devam se unir e deixar a cidade 

limpa até a comemoração de seu aniversário. Disse que falta vergonha para o 

Governador Pedro Taques, e que durante visita a POLITEC e mencionou que 

faltam materiais básicos de consumo, sugerindo aos vereadores a formalização 

de ofício coletivo endereçado ao deputado Romoaldo e demais deputados 

cobrando ações em prol a instituição. A vereadora Elisa Gomes Machado 

iniciou cumprimentando a todos. Disse ao Vereador que o Diretor da POLITEC 

participa das reuniões dos Grupos de Segurança e que muitos encaminhamentos 

já foram feitos ao Secretário de Estado de Segurança. Desejou boa sorte a 
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Prefeita Interina Marinéia Munhoz, frisando que já teve oportunidade de realizar 

cobranças. Afirmou que crianças da zona rural estão sem a oportunidade de irem 

à escola, pois os ônibus não conseguem passar pelos prontos críticos das 

estradas rurais, citou que bueiros da comunidade Jacamin estão caídos, e que na 

região da Escola Boa Esperança, 50% dos alunos estão desde março sem irem 

para escola, pedindo que fosse registrado que esteve realizando cobranças. Citou 

que os alunos das linhas que fazem o trajeto das Fazendas Santa Fé, Pantera, 

Machado e Estrela estão sem comparecer a escola, pois os ônibus não 

conseguem fazer o trajeto. Pontuou que solicitou a Prefeita Interina que 

determine que as máquinas realizem reparos nos pontos críticos, priorizando os 

trechos onde passam os que transportam os alunos. Explanou sobre a situação 

crítica em que se encontra a coleta de lixo na cidade, afirmando que há dez dias 

o lixo é recolhido. Falou sobre a questão de recursos, afirmando que os repasses 

do Estado estão atrasados, porém existem diversos recursos de outras fontes, 

citando como exemplo a taxa de iluminação, onde é cobrado diretamente na 

conta de luz, mas que o município encontra-se com vários problemas de 

iluminação. Finalizando, justificou para o vereador Luiz Carlos que estará 

participando de reunião do Conselho de Segurança e não poderá participar da 

reunião onde será apresentada defesa do Prefeito perante a reprovação das 

Contas de Governo pelo TCE. José Elói Crestani cumprimentando a todos, 

cobrou da Prefeita em exercício acerca do transformador da Escola Vicente 

Francisco, dizendo que equipamentos de ar-condicionado estão sem serem 

instalados, pois a rede elétrica não suporta. Falou que mediante as diversas 

situações que ocorrem na cidade, as cobranças não deveriam deixar de serem 

feitas. Parabenizou o vereador Marcos Menin pelo trabalho de viabilização do 

trator para a comunidade Vila Rural. Pontuou que a cidade está tomada por 

buracos e capim, chamando atenção dos representantes políticos da esfera 

estadual, cobrando que esses representantes viabilizem materiais para realização 

dos trabalhos paliativos em Alta Floresta. Afirmou a Prefeita Interina sempre 

esteve acompanhando a administração, porém o que falta na cidade é recurso e 
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para isso necessita de apoio dos Deputados que representam essa região. Por 

fim, parabenizou a servidora Sílvia pela passagem do seu aniversário. Neste 

momento, senhor presidente solicitou do soberano plenário autorização para 

dispensar o intervalo regimental, o que foi concordado por todos. Passando à 

Ordem do Dia, foi solicitada ao Secretário a leitura do Requerimento nº 

019/2018, que REQUER prorrogação de prazo para o dia 13 de junho de 2018, a 

partir das 9h00min, a realização da 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, tendo em vista a alteração do cronograma conforme encaminhado 

pela Reitoria à Direção do Campus de Alta Floresta, de autoria da Vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto, a qual foi discutida pela Vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto, justificando que o requerimento foi votado e aprovado 

porém houve mudança no cronograma da Universidade e por isso está 

solicitando a mudança. Após discussões, a matéria foi colocada em votação, a 

qual foi aprovada por unanimidade. Na sequencia solicitou a leitura do 

Requerimento nº 020/2018, que REQUER o encaminhamento do presente 

expediente ao Diretor Geral do Hospital Regional Albert Sabin de Alta Floresta, 

José Marcos Santos da Silva, para que, através da Secretaria de Estado de Saúde 

de Mato Grosso, encaminhe a este Poder Legislativo, demonstrativo financeiro 

detalhado de receitas e despesas específicas do Hospital Regional “Albert 

Sabin” relativas aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, de autoria do 

Vereador Emerson Sais Machado, o qual foi discutido pelos Vereadores: 

Emerson Sais Machado, afirmando que ouviu “da boca” do Promotor onde 

existem pessoas no Hospital Regional com gestão desonesta e o motivo do 

requerimento é solicitar informações acerca de como os recursos são aplicados, 

empresas vencedoras de licitações, dentre outras, disse ainda que recebeu 

denúncias e que o requerimento é para analisarem a referida denúncia. Mequiel 

Zacarias Ferreira solicitou que caso o requerimento seja respondido, que 

enviasse uma cópia do mesmo para analise. Após discussões, a matéria foi 
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colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo 

solicitou a leitura da Moção nº 005/2018, de CONGRATULAÇÕES com a 

modelo e Miss Alta Floresta, Caroline Back Machado, pela conquista do título 

de Miss Mato Grosso e pela oportunidade de representar o Estado de Mato 

Grosso no concurso de Miss Brasil, de autoria do Vereador Charles Miranda 

Medeiros, a qual foi discutida pelos vereadores: Charles Miranda Medeiros, 

Marcos Roberto Menin, Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira, 

José Aparecido dos Santos (Cidão), Valdecir José dos Santos (Mendonça), 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Luiz Carlos Queiroz, José Elói 

Crestani e Emerson Sais Machado, os quais de mesmo modo, parabenizaram a 

modelo pela conquistas do título de Miss Mato Grosso, relembrando que a 

mesma representou o município de Alta Floresta. Pontuaram que a conquista de 

Caroline incentiva demais modelos a seguir carreira. Mencionaram sua 

caminhada até o ponto de hoje e parabenizaram também a família da modelo, 

que é o alicerce da carreira da mesma. Pontuaram o reconhecimento da Câmara 

pelo esforço da Miss Mato Grosso, pedindo que Deus continue abençoando os 

caminhos da mesma. Citaram a participação da Diretora de Cultura, Flávia 

Bulhões e desejaram boa sorte quando Caroline for disputar o concurso de Miss 

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

por unanimidade. Em seguida solicitou a leitura da Moção nº 006/2018, de 

CONGRATULAÇÕES com o empresário e engenheiro civil Samuel Martins 

Soares, pelo grandioso investimento em construção de imóvel comercial no 

município de Alta Floresta, de autoria do Vereador Luiz Carlos de Queiroz, o 

qual foi discutido pelo Vereador Luiz Carlos de Queiróz, disse se tratar de uma 

pessoa pelo qual tem muita amizade, lembrando que o engenheiro foi seu 

primeiro sócio. Pontuou que tudo que Samuel conquistou em Alta Floresta, ele 

investiu aqui. Após discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Na sequencia solicitou a leitura da Moção nº 

007/2018, de CONGRATULAÇÕES E AGRADECIMENTOS com os 

servidores do quadro de provimento efetivo da Câmara Municipal de Alta 
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Floresta, ingressos na forma do concurso público nº 01/97, pelos 20 anos de 

serviços prestados, de autoria do Vereador Charles Miranda Medeiros, a qual foi 

discutida pelos vereadores: Charles Miranda Medeiros, Marcos Roberto 

Menin, Valdecir José dos Santos (Mendonça), Mequiel Zacarias Ferreira, 

Luiz Carlos Queiróz, José Elói Crestani, Elisa Gomes Machado e Emerson 

Sais Machado, que da mesma forma, parabenizaram os servidores 

homenageados, citando nominalmente cada um, pontuando a importância dos 

mesmos para o andamento da Casa de Leis. Frisaram suas conquistas durante a 

jornada e agradeceram de forma geral todos os servidores da Casa pelo serviço 

prestado. Após discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Neste momento, o Senhor Presidente comunicou os 

Senhores Vereadores que a Ata desta Sessão será redigida e deliberada 

conforme disposição regimental. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a 

proteção de Deus e a presença de todos, o Senhor Presidente declarou encerrada 

a presente Sessão, às onze horas e treze minutos. 


