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

realizada nas dependências desta Casa, aos dezessete dias do mês de abril do ano de 

dois mil e dezoito, com início às nove horas e nove 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: 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; Oficio nº 005/2018, da Escola Mundo Novo, referente 

à dificuldade de tráfego do ônibus escolar, devido às pontes precárias; Oficio nº 

119/2018 GP, referente à resposta ao Ofício nº 089/2018/GAB, informando a 

impossibilidade do comparecimento da Prefeita Municipal Marinéia da Silva 

Munhoz na reunião solicitada; Oficio nº 015/2018/GAB/SINFRA, referente à 

resposta ao Ofício 089/2018/GAB, informando a impossibilidade do 

comparecimento na reunião solicitada, da Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

Oficio nº 013/2018, referente à resposta da Indicação nº 038/2018, em relação à 

aquisição de nitrogênio para atender os pequenos produtores rurais do município; e 

Oficio nº 021/2018/CME/AF/FUNDEB, informando que a Câmara do FUNDEB 

recebeu o oficio Nº 008/2018, do diretor Municipal de Finanças Sr. Creomar 

Batista Camilo com os comprovantes de devoluções dos valores apontados pelo 

Conselho. Após o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 2 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: contato@altafloresta.mt.leg.br _ site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

 

apresentação: Indicações nºs 046, 047, 048 e 049/2018, de autoria do vereador 

Charles Miranda Medeiros; Projeto de Lei nº 008/2018 que em súmula Declara de 

Utilidade Pública a Associação de Amigos dos Autistas de Alta Floresta (AMA-

AF), de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Projeto de Lei nº 009/2018 

que em súmula fixa a obrigatoriedade de prioridade de atendimento preferencial 

também às pessoas com autismo em todos os estabelecimentos do município de 

Alta Floresta, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Projeto de Lei nº 

010/2018 que em súmula reconhece a “Caminhada de Conscientização do 

Autismo” realizada pela a Associação de Amigos dos Autistas de Alta Floresta 

(AMA-AF) como evento oficial de Alta Floresta e dá outras providências, de 

autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira. O Senhor Presidente informou que 

as matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme disposição regimental. 

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

Vereadores que, conforme regimento, por motivo da votação das contas, o tempo 

destinado a cada um será de três minutos e meio, conforme ordem de inscrição. O 

primeiro a usar da Tribuna foi o vereador Charles Miranda de Medeiros, iniciou 

cumprimentando a todos. Ressaltando a presença do Sr. Creomar, Diretor de 

Planejamento da Prefeitura. Parabenizou a prefeita Marinéia, pela reunião que teve 

com os vereadores, e pelo interesse de ouvir, afirmando que tal ato não estava 

acontecendo na administração, disse que aparentemente as coisas vão mudar. Falou 

que a Prefeita prometeu responder os requerimentos dentro do prazo regimental. 

Ressaltou o desentrosamento do conselho de educação com a secretaria de 

educação, pedindo que haja mais aproximação entre os mesmos. Disse que a 

Secretária de Educação prometeu mais atenção com a população. Finalizando, 

deixou um pedido ao Secretário de Obras para que faça uma limpeza nos Postos de 

Saúde do setor Primavera e Araras. Fez mais algumas considerações, agradeceu. 

Na Sequencia, a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, que iniciou 

cumprimentando a todos, justificando a ausência da prefeita na reunião marcada. 

Falou sobre o trabalho de tapa buracos na cidade, onde o tempo não está 

colaborando, para que os trabalhos sejam feitos. Mencionou o atendimento dos 
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Postos de Saúde da Pista do Cabeça e Ourolanda, onde o Secretário de Saúde 

prometeu que está semana já começará o atendimento. Disse que até final do mês 

será inaugurado o Posto de Saúde do bairro Jardim Guaraná. Parabenizou os 

Vereadores pela participação na reunião com a Secretária de Educação e a Prefeita, 

afirmando ter sido uma reunião produtiva. Parabenizou também a Prefeitura e a 

Secretaria de Esporte na pessoa do secretário Zamir pela organização da Copa 

Centro América no município. Fez suas considerações finais, informando que 

estará indo a Brasília, para acompanhar a Prefeita em quatro reuniões marcadas, 

agradeceu. Em prosseguimento, o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), 

cumprimentando a todos, falou sobre a situação atual da rodoviária no município, 

onde os banheiros estão horríveis, e as pessoas estão solicitando que sejam feitas 

adequações no local. Disse que os vereadores não podem mais andar nas ruas que 

são chamados de incompetentes, afirmando que a população não sabe o que é de 

dever do Legislativo. Finalizando solicita a Líder da Prefeita, vereadora Cida, que 

interceda Juno a Prefeita para resolver a problemática da rodoviária. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador 

Oslen Dias Santos (Tuti), iniciou cumprimentando a todos, falando da 

preocupação das estradas e da quantidade de chuvas, onde estará começando a 

colheita de soja e milho, e não há condições das carretas passarem com os grãos. 

Disse que a Prefeitura tem que fazer uma força tarefa para melhorar a 

trafegabilidade das estradas rurais para o escoamento da safra. Desejou boa sorte a 

Prefeita em sua viagem para Brasília. Finalizando pediu a Líder da Prefeita, 

Vereadora Cida, que solicitasse ao Secretário de Saúde, para fazer um cronograma 

no atendimento dos Postos de Saúde no setor rural e montasse uma equipe para 

limpar os Postos de Saúde, agradeceu Na sequencia, utilizou a tribuna o vereador 

Valdecir José dos Santos (Mendonça) iniciou cumprimentando a todos, 

destacando a presença da Diretora de Cultura Flávia e pelos trabalhos realizados  na 

pasta. Argumentou sua satisfação com a reunião da Prefeita com os vereadores, 

destacando a importância da mesma, afirmando que foram tiradas várias dúvidas 

existentes sobre a administração.  Prosseguindo com uso da tribuna, o vereador 
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Mequiel Zacarias Ferreira iniciou cumprimentando a todos, falando dos 

desdobramentos e acompanhamentos da educação. Disse que enquanto relator da 

educação faz o acompanhamento de todas as demandas sobre a educação. Falou 

que ouviu o Conselho e o Órgão Fiscalizador. Ressaltou a importância da fala da 

Prefeita, afirmando que, quem manda na administração é ela. Mencionou algumas  

mudanças e exonerações. Disse que no final da reunião com a Secretária, a Prefeita 

disse que irá determinar prazos para se cumprir o que foi acordado. Falou sobre os 

projetos apresentados sobre o Autismo, argumentando que gostaria que as 

Comissões fizessem as deliberação até dia 28 de abril, onde na data acontecerá a 3º 

caminhada do Autismo. Falou das contas do prefeito, e a evidencia da falta de 

planejamento da administração, fez algumas considerações de sua preocupação, 

agradeceu.  O vereador Marcos Roberto Menin, iniciou cumprimentando a todos, 

parabenizando a prefeita Néia, pelo seu posicionamento, afirmando seu apoio a 

mesma. Falou a senhora Leda sobre a visita no bairro Vila Nova, acrescentando 

que está buscando junto aos empresários, a fim de fazer uma parceria com a 

Prefeitura, e desenvolverem projetos para tirar as crianças do bairro da rua, 

agradeceu. Prosseguindo, o vereador Luiz Carlos Queiroz, iniciou 

cumprimentando a todos, parabenizou a vereadora Cida, pela reunião com a 

Prefeita. Destacou a determinação e responsabilidade da Prefeita em administrar o 

município, ressaltando também o empenho dos colegas vereadores. Finalizando 

pediu novamente aos vereadores para deixarem o Secretário de Obras fazer uma 

programação, dos trabalhos a serem executadas no município, agradeceu. 

Prosseguindo a vereadora Elisa Gomes Machado, cumprimentando a todos, disse 

sobre as cobranças dos Postos de Saúde da zona rural, onde na comunidade 

Jacaminho, estão sem médico desde outubro de 2017. Disse que ligou para 

Secretário de Saúde, e o mesmo prometeu que irá providenciar médicos para essa 

semana. Falou das muitas cobranças sobre os buracos e estradas, ressaltando 

também a falta de iluminação pública, na comunidade da Pista do Cabeça, onde há 

25 lâmpadas queimadas. Argumentou que a uma grande justificativa da falta de 

atitude do executivo em cima das chuvas, salientando que no município há várias 
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outras deficiências da administração pública, afirmando que a cidade está 

intrafegável. Fez suas considerações finais falando que a reunião com a Prefeita foi 

produtiva e esclarecedora. O vereador José Elói Crestani, cumprimentando a 

todos, disse que a demanda do município é muito grande, e precisa que a Prefeita 

em exercício busque alternativas, porque a cidade não se encontra em situação boa. 

Falou sobre a precariedade da rodoviária, argumentando que espera que, com a ida 

da Prefeita para Brasília se consiga alguma coisa. Falou que o Secretário de 

Infraestrutura não tem como fazer uma programação, porque não há ferramentas. 

Parabenizou a Prefeita pela sua atitude na programação da reunião com os 

vereadores. Finalizando, cobrou do Executivo que faça a aquisição de um veículo 

para atender a casa de apoio de Cuiabá com o recurso devolvido em seu mandato, 

agradeceu. Neste momento, transferida a condução da presidência ao vice-

presidente, o vereador Emerson Sais Machado, cumprimentando a todos, iniciou 

seu discurso falando sobre os buracos da cidade e do vídeo que fez, onde o mesmo 

teve mais de dois mil acessos. Argumentou que a vereadora Elisa tem razão há 

muitas desculpas, afirmando que a situação em que chegou a cidade é inaceitável. 

Disse que não aceita a desculpa que não há dinheiro, porque o orçamento deste ano 

é maior do que o do ano passado. Ressaltou que fez o vídeo em defesa dos 

vereadores, porque a sociedade está culpando a Câmara pela problemática existente 

na cidade, mas argumenta que a Câmara está fazendo seu papel, com reuniões 

cobrando os secretários. Disse que a Câmara devolveu um repasse de cinquenta e 

três mil reais para ajudar na compra de matérias de tapa buracos. Finalizando, disse 

que a cidade está horrível e a sociedade não quer mais ouvir desculpas, agradeceu. 

Neste intermédio, o vice presidente Charles Miranda Medeiros fez uso da palavra 

falando que a questão das chuvas teriam que ser medidas preventivas, 

argumentando que todo ano nessa época chove e faz buracos. Parabenizou a 

Diretora de Cultura Flávia, pela dedicação no trabalho que vem desenvolvendo. 

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 Projeto de 
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Decreto nº 015/2018, que em súmula "Dispõe Sobre as Contas Anuais de Governo 

da Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, relativas ao exercício de 2016, gestão 

do Prefeito Sr. Asiel Bezerra de Araujo, de autoria da Comissão de Fiscalização e 

Acompanhamento da Execução Orçamentária. Neste intermédio o senhor 

presidente, vereador Emerson Sais Machado, comunicou que em face do 

Regimento Interno ser omisso quanto ao tempo de discussão das contas, sugeriu 

aos nobres pares, se poderia ser cinco minutos de discussão e mais dois minutos de 

replica, sendo acordado e aprovado por todos. Na sequencia a matéria foi discutida 

pelos vereadores: Luiz Carlos Queiroz falou sobre as contas, disse que faz parte 

das comissões. Ressaltou que o projeto teve um tramite, tendo um espaço para 

todos os vereadores fazerem seus questionamentos, e que o prazo venceria no dia 

23 de abril. Argumentou que as contas de 2016 foram constatadas que o Executivo 

Municipal respeitou todos os percentuais, tanto da educação quanto da saúde. 

Registrou o bom trabalho da Assessoria Jurídica da Câmara, e a brilhante 

participação da parte técnica da Prefeitura. Falou que o erro gravíssimo do Tribunal 

de Contas, não poderia estar constando nas contas de 2016, porque coisas idênticas 

aconteceram na capital de Cuiabá, e teve o parecer favorável do Tribunal de 

Contas. Finalizou pedindo aos vereadores que leve essa questão em consideração 

na hora do voto, pronunciando seu voto favorável as contas. Mequiel Zacarias 

Ferreira, fez  a leitura dos apontamentos e as recomendações do tribunal de contas 

ao gestor, como forma de demonstrar que não houve evolução em relação aos 

apontamentos de contas anteriores. Disse que pelo fato dos apontamentos serem os 

mesmos, não vê autonomia de aprovar as contas, porque a administração do 

Executivo não esta satisfatória, afirmando manter seu parecer desfavorável as 

contas, acompanhando o Parecer do Tribunal de Contas. Elisa Gomes Machado 

disse que fez a leitura de todos os relatórios, e constatou as irregularidades que o 

vereador Mequiel ressaltou. Falou que sempre estão aceitando que o município não 

tem recursos e que está em dificuldade, mas argumenta que desde 2012 a 

arrecadação do município só vem crescendo. Destacou que na educação foram 

investidos 31%, mas em contrapartida caiu à qualidade do ensino, onde em 2015 
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estava abaixo da média da prova Brasil, e em 2016 o resultado é pior ainda. 

Afirmou que está é sua preocupação em relação à aprovação das contas, porque as 

contas estão mantendo as irregularidades no caso de abertura de créditos adicionais 

sem ter o recurso. Falou que alguns índices da saúde também pioraram. Finalizando 

disse que o município de Alta Floresta está na ultima colocação do Ranking da 

Educação do Estado, e que precisam melhorar, afirmando que acompanhará o 

Parecer do Tribunal de Contas contrário as Contas.  Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) disse que não entende o Tribunal de Contas, porque as mesmas 

pontuações  rejeitadas na administração do município de Alta Floresta, em outros 

municípios foram aprovadas. Questiona como vão avaliar os alunos que não foram 

às escolas, porque não tinha estrada, indagando como Tribunal lá em Cuiabá teve 

essa informação. Finalizando, afirmou que respeita o voto de cada Legislador, mas 

não irá acompanhar o Parecer do Tribunal de Contas. Mequiel Zacarias Ferreira, 

disse que todas as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas são passiveis 

de defesa, por isso que o processo tem mais de 750 páginas. Ressaltou que as duas 

irregularidades gravíssimas mantidas estão em andamento o processo de defesa. 

Falou das sete indicações feitas pelo Tribunal, indicando o que o município precisa 

fazer, argumentando que com a defesa o parecer do tribunal pode mudar, 

ressaltando que não está preso ao parecer, que há argumento suficiente para ver que 

as contas não estão satisfatórias. Silvino Carlos Pires Pereira "Dida" falou que já 

acompanhou várias contas de gestores, e várias com pontuações. Disse que quando 

foi Presidente da Câmara também teve um apontamento do Tribunal de Contas, 

mesmos tendo os pareceres favoráveis da Assessoria Jurídica, Contábil e do 

Controle Interno. Argumentou que seu voto é favorável por motivo de que sempre 

todos os gestores terão uma canetada do Tribunal de Contas, mas pede a 

Administração da Prefeitura siga as orientações do Tribunal, declarando seu voto 

favorável. Charles Miranda Medeiros disse que o Tribunal de Contas do Estado 

tem a atribuição de fiscalizar e orientar, mas virou um órgão de arrecadação, 

afirmando que os mesmos criam dificuldades para assim arrecadar. Argumentou 

que o mesmo desembargador que deu voto desfavorável para as contas do Asiel 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 8 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: contato@altafloresta.mt.leg.br _ site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

 

concedeu voto favorável a outro município, no mesmo item, com o mesmo erro. 

Disse que se foi aberto à brecha para entrar com recurso, é porque irá abrir o 

entendimento que Alta Floresta também merece a aprovação das contas, afirmando 

que por esse motivo seu voto é favorável. Valdecir José dos Santos (Mendonça) 

fez a pontuação que as contas de 2015 houve uma rejeição, mas após as 

justificativas legais o Tribunal foi favorável, argumentando que acontecerá o 

mesmo com as contas de 2016, após as explicações será revisto o parecer. Após 

discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada, com votos 

contrários dos vereadores: Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. 

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 trinta minutos. 


