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Ata da décima Sessão Ordinária, da terceira Sessão Legislativa, da nona 

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

abril do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e treze minutos 

sob a Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais 

Machado, bem como, a presença dos Senhores Vereadores: Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida), 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, 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, o presidente 

comunicou que a ata da sessão anterior não havia sido redigida em tempo 

hábil, ficando para ser deliberada em outra oportunidade. Neste momento, de 

acordo com o Inciso III, Parágrafo 3º, Artigo 108 do Regimento Interno desta 

Casa de Leis, o Senhor Presidente informou que será realizado o sorteio 

bimestral para assegurar a ordem do uso da Tribuna, e convidou os Senhores 

Vereadores a virem até a Mesa Diretora para a realização do sorteio. Após o 

sorteio ficou a seguinte ordem: Valdecir José dos Santos (Mendonça), Oslen 

Dias dos Santos (Tuti), Elisa Gomes Machado, Charles Miranda Medeiros, 

Luiz Carlos de Queiróz, Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida), Demilson Nunes Siqueira, José Aparecido dos 

Santos (Cidão), Mequiel Zacarias Ferreira, Marcos Roberto Menin e José Elói 

Crestani. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

correspondências recebidas: Ofício Circular nº 004/PRES/2019, informou 

sobre a posse da nova Mesa Diretora da UCMMAT, do Presidente da 

UCMMAT, vereador Edclay Lopes Coelho; Oficio nº 021/2019-VER, 

comunicando a ausência do Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) na sessão, 

por encontrar-se em viagem a Cuiabá, do vereador Oslen Dias dos Santos 
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(Tuti). Após o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em 

apresentação: Indicação nº 119/2019, de autoria da vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida); Indicação nº 120/2019, de autoria da vereadora Elisa 

Gomes Machado; Indicações nºs 121, 122, 123, 124 e 125/2019, de autoria do 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira; e Projeto de Lei nº 1.977/2019, que em 

súmula “altera o § 2º do Artigo 1º da Lei Municipal Nº 1.419/2005, e dá outras 

providências”, de autoria do Executivo Municipal. 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 dispositivo regimental, o 

tempo destinado a cada um será de sete minutos, conforme ordem de inscrição. 

O primeiro a utilizar a tribuna foi o vereador Valdecir José dos Santos iniciou 

cumprimentando a todos, relatando seu otimismo com os investimentos no 

município. Falou sobre o trabalho de tapa-buraco que é realizado, 

exemplificando que faz a recuperação hoje e amanhã tem que “fazer 

novamente”, dizendo que a pavimentação asfáltica é antiga e esta vencida, 

necessitando ser refeito. Comentou que o Governador não está repassando as 

verbas corretamente para os municípios, prejudicando a arrecadação. Falou que 

as pessoas estão acostumadas com coisas boas, dizendo que a política tem que 

ser renovada, a cidade precisa de mudanças, não podendo reclamar do Prefeito, 

e os representantes tem que ficar atentos, pois a sociedade não agüenta mais 

essas atitudes antigas. Afirmou que, com o novo Presidente, os senadores e 

deputados terão que se acostumar com a nova política, sem ter aquelas 

negociações como ocorriam anteriormente. Na seqüência, utilizou à tribuna a 

vereadora Elisa Gomes Machado que cumprimentando a todos, parabenizou a 

Secretaria de Saúde pelo evento realizado na Praça da Cultura no último 

sábado. Relatou a falta de dentista, médicos e medicamentos, e, cobrança esta 

realizada em todas as sessões. Acrescentou que foi até a Secretaria de Saúde 

para buscar informações e esclarecimentos, onde não conseguiu falar com 

Secretária por estar em viagem, para saber quando o Consórcio iria retornar 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 3 de 11 
 
Avenida Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716 

email: contato@altafloresta.mt.leg.br _ site: www.altafloresta.mt.leg.br 

com os exames a população, pois o mês da mulher já passou e os exames 

preventivos que eram realizados, em especial a mamografia, esse ano não teve. 

Disse que essa cobrança vem sendo feita desde o ano passado e até o presente 

momento não foi liberado, porém foi informada que mudou a presidência do 

consórcio. Por conta disso, irá solicitar explicações sobre o porquê do 

município de Alta Floresta não esta conseguindo ser atendidos com exames. 

Mencionou que outra luta é referente a Farmácia Básica da Rodoviária, onde 

na época de sua inauguração tinha um propósito de extrema importância, 

porém hoje não atende como deveria que são as quarenta horas, atendendo 

somente na parte da manhã até as onze horas da manhã. Disse ainda que 

recebeu a informação sobre uma reunião que aconteceu onde iriam fechar a 

farmácia, prejudicando ainda mais o atendimento da população que mora na 

zona rural e nos bairros próximos, admitindo ser inaceitável que a população 

tenha que ir à Grande Cidade Alta para retirar seus medicamentos. Acrescentou 

que lutará para que não a fechem e que o Prefeito busque uma solução o mais 

rápido possível e faça a contratação de um farmacêutico para retomar o 

atendimento em período integral. Outra situação que vem cobrando há algum 

tempo, é referente Escola Benjamim de Pádua, por se encontrar em uma 

situação crítica, citando a falta de carteiras e cobertura no teto do pátio, 

solicitando que a Secretaria de Educação tome as devidas providências. Por 

fim, falou sobre as condições das estradas, dizendo que deveriam ter realizado 

no período de estiagem um serviço de qualidade para evitar todo e qualquer 

tipo de transtorno. Após, fez uso da tribuna o vereador Charles Miranda 

Medeiros que iniciou cumprimentando a todos os presentes. Reforçou a 

realização da manutenção nas Unidades de Saúde entre elas da Rua B, Araras, 

Primavera e o Ponto de Atendimento de Hanseníase, que estão em situação 

crítica, como infiltração, mofo e falta de equipamentos, cobrando providências 

emergenciais das Secretarias de Infraestrutura e Saúde das unidades citadas. 

Disse que os pacientes atendidos no período da tarde não conseguem retirar 

medicação na Farmácia Básica da Rodoviária, pois está fechada nesse período. 
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Falou sobre a situação que os pacientes estão passando com a demora na 

realização de exames, pois no momento somente a Policlínica esta realizando 

exames laboratoriais, com isso problemas que seriam simples tende a se 

agravar. Relatou que recebeu ligações informando sobre os bueiros que estão 

entupidos causando transtorno para sociedade e que precisa urgentemente de 

manutenção. Mostrou sua indignação com as placas de publicidades excessivas 

na Avenida do Aeroporto, dizendo que a área poderia ser utilizada como área 

de laser pela população. Fez mais algumas considerações, agradeceu. O 

próximo a utilizar a tribuna foi o vereador Luiz Carlos de Queiróz que iniciou 

cumprimentando a todos, cobrou as reuniões administrativas com os 

Secretários da Administração Municipal, melhorando a comunicação entre 

todos. Sugeriu uma reunião administrativa no Legislativo e que o presidente 

possa convidar o Secretário de Infraestrutura para discutir assuntos 

relacionados à pasta. Solicitou também da Secretária de Saúde uma orientação 

aos pacientes que a Secretaria de Saúde forneça esses xérox. Usando da 

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

Miranda Medeiros comentou que essa xérox pode vir diretamente do posto. 

Retornando, o vereador Luiz Carlos de Queiróz relatou a situação dos 

calçamentos da região central, que estão em péssimas condições e com 

buracos, sugerindo que o município faça parceria com as empresas para que 

realizem a manutenção das calçadas. Falou que a vários terrenos baldios na 

região central do município que não possuem calçadas e que o proprietário tem 

condições de construir calçadas e não a faz, sendo um total desleixo e que o 

município poderia buscar uma solução. Na Seqüência, a vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida) que cumprimentando a todos, parabenizou a 

Secretaria de Saúde pelo evento realizado na Praça Cívica no sábado passado. 

Informou que o Consórcio até o momento não solucionou o atendimento de 

exames. Disse que foi informada que o contrato de rateio foi assinado e prevê 

começará a ter atendimentos a população. Sobre os bueiros comentados pelo 

vereador Charles citou que fez indicação para manutenção dos mesmos. 
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Relatou que fez outra indicação para Secretaria de Saúde para manutenção nos 

postos de saúde. Falou que é de fundamental importância essas reuniões com 

os secretários, para resolver os problemas do município, podendo ser realizadas 

de preferência a cada quinze dias. Sobre a manutenção das estradas deveriam 

ter sido realizados com antecedência, porém neste momento tem que atender os 

lugares mais críticos. Comentou que há dois projetos de regime de urgência 

que estão tramitando nesta casa e os dois são de abertura de crédito. Solicitou 

que o presidente coloque esses projetos para serem votados na quinta feira, 

pois os técnicos da prefeitura irão estar amanhã na Câmara para 

esclarecimentos. Prosseguindo, o vereador Demilson Nunes Siqueira que 

cumprimentando a todos, iniciou dizendo que na semana passada esteve 

presente em uma palestra de iniciativa da Prefeitura em parceria com o 

SEBRAE, o Fomenta MT, e teve como um de seus palestrantes o prefeito 

Campo Verde, que mostrou os procedimentos realizados em seu município, 

pedindo que o Prefeito Asiel Bezerra que faça a implantação desse projeto em 

Alta Floresta. Fez uma breve menção sobre os problemas existentes com os 

bueiros, citados também pelo vereador Charles, que a Secretaria de 

Infraestrutura pudesse realizar as devidas manutenções. Por fim, falou sobre o 

encerramento do Campeonato Savana de Pedra que acontecerá na Comunidade 

Guadalupe. Em seguida, utilizou a tribuna o vereador José Aparecido dos 

Santos (Cidão) que cumprimentando a todos os presentes, relatou ao 

presidente como a cidade está em estado crítico. Informou que no próximo 

final de semana haverá procissão da Igreja Católica no bairro Boa Nova, em 

referência ao Domingo de Ramos, e o que lhe preocupa é o estado crítico que 

as ruas se encontram, acrescentando que se chover que não haverá condições 

nem de realizar a procissão, cobrando que o Secretário faça pelo menos um 

serviço paliativo para ter as condições mínimas. Disse que alguns cidadãos 

querem comparar cidades grandes que estão com 300 anos com o município de 

Alta Floresta de apenas 40 anos, sendo uma comparação injusta. Citou que o 

município tem um Aeroporto que recebe vôos intermunicipais e tudo que os 
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cidadãos necessitam encontram em Alta Floresta. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Em seguida, utilizou a tribuna o vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira que cumprimentando a todos os presentes, iniciou 

parabenizando o Evento “Saúde em Ação”, realizado pela Secretaria de Saúde, 

e aos jovens do Levante Popular da Juventude, que se reuniram no Teatro 

Experimental para realização de atividades. Parabenizou a todos os 

profissionais da comunicação pela comemoração ao dia do Jornalista ocorrida 

no dia 07 de abril, e também a professora Rosane Seluchinesk que assumiu a 

presidência do COMTUR. Relatou sobre as demandas do município, que 

infelizmente continuam da mesma forma. Disse que está exausto de ficar 

cobrando sempre as mesmas coisas. Sobre a fala do vereador Luiz Carlos, que 

propôs a questão das reuniões, achou bacana, mas os secretários têm que 

chegar com planejamento e proposição de resolução, se não vai continuar da 

mesma forma. Comentando sobre a saúde, citou os postos de saúde onde desde 

o ano de 2017 estão falando em reformas e já se passaram dois anos e três 

meses, se encontrando da mesma forma e até o presente momento vê que essa 

situação não vai ser resolvida. Disse que foi informado sobre um relatório de 

melhorias para saúde, que foi realizado pela Controladoria e encaminhado ao 

Tribunal de Contas do Estado, o qual solicitou cópia, mas ainda não teve 

acesso para saber o que está sendo pensando para resolução. Mencionou que 

realmente as secretarias “parecem àquelas arenas de carrinhos de bate-bate, um 

trombando no outro e andando sem direção” e quando apresenta sugestões não 

fazem de questão de atendê-las. Sobre a questão das estradas do município, 

falou que é uma situação simples de se resolver, a Secretaria de Infraestrutura 

deveria, parar de adotar medidas paliativas, e no ato de sua recuperação 

realizar a drenagem das estradas, porém preferem ficar jogando terra em vez de 

cascalho, que na época da chuva causam todo esse transtorno. Citou ainda que 

essa terra acaba assoreando os rios e as condições das estradas voltam a ficar 

em condições críticas, sendo um gasto que ocorre sempre, é preciso resoluções 

definitivas. Falou que o pior de tudo é o recurso público perdido, e o que falta 
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para a maioria dos secretários é uma visão de planejamento e organização para 

resolução definitiva de problemas. Na Seqüência, o vereador José Elói 

Crestani iniciou cumprimentando a todos os presentes, relatando que a 

demanda de reivindicações no município é muito grande, e que infelizmente a 

Secretaria de Infraestrutura se encontra em estado critico, sem condições de 

realizar um serviço de qualidade. Comentou que a arrecadação do município 

por mês é em torno de dez milhões de reais, mas infelizmente o município não 

da conta de atender toda a demanda. Cobrou novamente o Secretário de 

Educação do Estado de Mato Grosso, que possuem funcionários que prestam 

serviços no SECITEC, há mais de quatro meses estão sem receber, relatando as 

dificuldades que estão enfrentando, pois são pais de família que estão passando 

por dificuldades. Sobre o Hospital Regional disse que a unidade está atendendo 

somente casos de emergência, pois os médicos estão há cinco meses sem 

receber seus salários. Cobrou o prefeito Asiel, sobre o compromisso firmado 

durante o período em que foi presidente desta Casa de Leis, quando devolveu 

ao executivo, um recurso de duzentos e dois mil, setecentos e setenta e quatro 

reais para o município, no qual indicou que fosse feita a aquisição de um 

ônibus para atender a Secretaria de Saúde, o qual foi concluído, ficando apenas 

de adquirir um veículo de apoio para a Casa de Apoio na Capital do Estado. 

Fez suas considerações finais, agradeceu. Neste momento o Senhor Presidente, 

vereador Emerson Sais Machado, passou a Presidência ao Vice-Presidente 

para fazer uso da Tribuna. Iniciou cumprimentando a todos os presentes, 

relatou sua preocupação nessa Casa de Leis em relação às condições que o 

município se encontra, pois não existem organização e planejamento na 

execução de suas ações. Disse que o município não consegue se desenvolver, e 

se transformará realmente em cidade pólo quando entrar um prefeito que tenha 

compromisso com a população e pulso firme para atualizar a planta genética e 

alterar o código tributário, caso contrario ficará na mesma situação. Citou os 

valores de arrecadação de impostos de outros municípios, mostrando que no 

município o valor venal dos lotes está desatualizado, e por esse motivo solicita 
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sua atualização. Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da 

palavra o vereador José Elói Crestani relatou que a cidade necessita de 

investimentos, renovação na política, e de políticos igual ao deputado Carlos 

Bezerra que destinou uma emenda de dois milhões e trezentos e trinta e quatro 

mil reais para o Bairro Jardim Guaraná, e do ex-deputado Victório Galli que 

destinou mais setecentos e cinquenta e nove mil para o bairro Jardim das 

Flores. Citou que a cidade precisa de políticos que olhem para o município e 

tragam mais investimentos. Retornando, o vereador Emerson Sais Machado 

dizendo que todas as emendas serão bem vindas ao município e a população ira 

agradecer. Neste intermédio o vereador Charles Miranda Medeiros disse que se 

a população não quer pagar IPTU ou IPVA, é por que está faltando alguma 

coisa na gestão, onde o prefeito não esta tendo credibilidade, onde a população 

não esta estimulada. Passando à Ordem do Dia, Neste momento a Vereadora 

Elisa Gomes Machado, solicitou questão de ordem para que os requerimentos 

pudessem ser lidos, discutidos e votados em bloco, o qual após consultar o 

plenário, foi aprovado por todos. Na sequencia, foi solicitada ao secretário a 

leitura em bloco do Requerimento Nº 022/2019, que “REQUER que seja 

oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que 

através do órgão competente determine o envio de cópia integral dos 

procedimentos de anuências prévia do Poder Executivo de que tratam das 

respectivas transferências às sucessoras dos serviços de abastecimento de água 

e saneamento de esgoto sanitário desta cidade, as empresas CAB Ambiental e 

IGUÁ Saneamento, fazendo incluir todos os documentos comprobatórios 

estabelecidos, conforme artigo 6º e sgts. da Lei Municipal nº 1.073/2001, que 

autorizou a outorga da referida concessão, para apreciação”, de autoria da 

vereadora Elisa Gomes Machado; e do Requerimento Nº 023/2019, que 

“REQUER que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel Bezerra de 

Araújo, para que através do órgão competente determine o ENVIO de cópia 

integral do Edital de Concorrência Pública nº 001/2002, do respectivo contrato, 

assim como do Decreto Nº 670/2002, de que tratam da concessão do Serviço 
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Público Municipal de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgoto 

Sanitário, autorizado pela Lei Municipal 1073/2001, INFORMANDO se a 

concessionária tem cumprido as cláusulas contratuais no tocante a obras de 

expansão de rede de água tratada, rede de tratamento de esgotamento sanitário, 

atendimento qualificado na distribuição de água, entre outras informações que 

julgar necessária, para apreciação.”, de autoria da vereadora Elisa Gomes 

Machado, os quais foram discutidos pelos vereadores: Elisa Gomes Machado 

a qual, na qualidade de autora da presente propositura, apresentou razões 

quanto a sua solicitação, entre outros fez menção ao oficio com a assinatura de 

dois colegas vereadores Dida e Mequiel remetido ao Prefeito Municipal, assim 

pediu apoio ao plenário na aprovação. Mequiel Zacarias Ferreira dizendo 

que assinou o ofício juntamente com a vereadora Elisa cobrando providências 

do Prefeito. Solicitou a vereadora Cida que fizesse o acompanhamento deste 

requerimento para o quanto antes obtiver a resposta, tendo em vista que a 

resposta da base deve dar base para as discussões do PMSB. Aproveitou a 

oportunidade de dizer a vereadora Elisa que quando recebesse pudesse 

encaminhar uma cópia para apreciação. José Elói Crestani também solicitou 

que o Prefeito viesse nessa Casa de Leis para esclarecimentos e também que 

faça a revogação do requerimento. Emerson Sais Machado relatou sobre as 

condições que se encontra a cidade sugerindo que o Prefeito faça a revogação 

deste decreto. Após a discussão, as matérias foram colocadas em votação, a 

qual foi aprovada, observada a ausência do vereador Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida). Em sequência, foi solicitada ao secretário a leitura da Moção 

Nº 005/2019, de “Congratulações com as Agentes Penitenciárias, Escrivãs, 

Investigadoras e Delegada de Alta Floresta, em comemoração ao Dia da 

Internacional da Mulher.”, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado, a 

qual foi discutida inicialmente pela vereadora Elisa Gomes Machado, a qual, 

na qualidade de autora da propositura acrescentou razões a sua proposta, 

enaltecendo e reconhecendo e parabenizando o trabalho desenvolvido pelas 

homenageadas e, a seguir, do mesmo modo, discutiram a propositura, demais 
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vereadores, nesta seqüência: Charles Miranda Medeiros, Mequiel Zacarias 

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

(Cidão), Charles Miranda Medeiros, José Elói Crestani, Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida), Marcos Roberto Menin, Luiz Carlos de 

Queiróz, Demilson Nunes Siqueira e Emerson Sais Machado, os quais 

também apresentaram cumprimentos e enalteceram o trabalho das 

homenageadas, parabenizando a vereadora Elisa pela iniciativa. Após a 

discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada, observada a 

ausência do vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida). Em prosseguimento, 

foi solicitada ao secretário a leitura da Moção Nº 006/2019, de 

“Congratulações com o Instituto Desportivo Educacional e Social Presbiteriana 

– IDESP, extensivo ao treinador Pastor João Quadra Costa e aos paratletas 

Sandro Machado, Dhiermerson Souza Penha e Sandro Pereira pela participação 

e conquistas nos Jogos Paraolímpicos Circuito Centro Leste, realizado em 

Uberlândia, Minas Gerais.”, de autoria dos Vereadores Emerson Sais Machado 

e Demilson Nunes Siqueira, o qual foi discutido inicialmente pelos vereadores 

Emerson Sais Machado e Demilson Nunes Siqueira, os quais, na qualidade 

de autores da propositura acrescentaram razões a sua proposta, enaltecendo a 

conquista reconhecendo e parabenizando o trabalho desenvolvido pelos 

homenageados e, a seguir, do mesmo modo, discutiram a propositura, demais 

vereadores, nesta seqüência: Charles Miranda Medeiros, Marcos Roberto 

Menin, José Elói Crestani, Mequiel Zacarias Ferreira, Valdecir José dos 

Santos (Mendonça) e Elisa Gomes Machado, os quais enalteceram os autores 

da propositura, falando sobre a importância do trabalho desenvolvido pelo 

professor e também a disposição dos atletas que mesmo com todas as 

dificuldades não medem esforços em elevar sua auto-estima e mostra sua 

capacidade na participação de competições. Mencionaram ainda que o 

Executivo Municipal deveria fazer a sua parte e buscar atender essas pessoas 

capacitadas mesmo com suas adversidades. Após a discussão, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada, observada a ausência do vereador 
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Silvino Carlos Pires Pereira (Dida). Na seqüência, 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 dez minutos, e eu, 

Letícia Vitória Simão Duarte, Secretaria de divisão Parlamentar, lavrei e digitei 

a presente ata, que após lida e achada conforme vai por mim subscrita, 

deliberada, autografada e assinada pelos membros da Mesa Diretora e demais 

Vereadores. 


