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

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

abril do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e quarenta e seis 

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, 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, foram colocadas em discussão e votação as atas 

das sessões anteriores (3° Sessão Extraordinária e 10ª Sessão Ordinária), as quais 

foram aprovadas. Prosseguindo solicitou a senhor secretário a leitura do Ofício nº 

136/2019/GP, em regime de urgência especial ao Projeto de Lei nº 1980/2019, o qual 

não havendo discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 

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

correspondências recebidas: Oficio N° 062/2019 – Procuradoria Jurídica 

encaminha cópia dos decretos emitidos no mês de março de 2019, da Procuradora 

Jurídica do Município, Dra Naiara Rossa Morello; Convite para participar do 16º 

Leilão Direito de Viver, em prol ao Hospital de Amor de Barretos que acontecerá no 

dia 28 de abril do corrente, no Tatersal do Sindicato Rural; Convite para participar do 

evento “Casamento Comunitário”, que será realizado 11 de maio do corrente, a partir 

das 16 horas, no Ginásio de Esportes de Alta Floresta. Após o Senhor Secretário fez 

a leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicação n° 126/2019, de 

autoria do vereador Marcos Roberto Menin; Indicações n°s 127 e 128/2019, de 

autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; Indicações n°s 129 e 130/2019, de 

autoria do vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça); Indicações n°s 131, 132, 

133, 134, 135 e 136/2019, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Projeto 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 2 de 10 
 
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 

de Lei nº 1981/2019, que em súmula “altera o artigo 3º da Lei Municipal nº 

2.231/2014, e dá outras providências”, de autoria do Executivo Municipal; e Projeto 

de Lei nº 013/2019, que em súmula “dispõe sobre a proibição de participação em 

licitações e celebração com o Poder Público de contratos administrativos de obras, 

serviços, compras, alienações e locações por pessoa física ou jurídica que são 

investigadas em procedimentos administrativos inquisitivos e judiciais e dá outras 

providências” de autoria do vereador Emerson Sais Machado. 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 (Mendonça) que iniciou 

cumprimentando a todos os presentes. Disse que o Prefeito é uma pessoa boa e sua 

postura é exemplar em relação à Administração do município, porém esta faltando 

são os funcionários obedecerem as suas ordens e por conta desta situação a Prefeitura 

apresenta esta desorganização. Afirmou que é a hora dos vereadores tomarem uma 

atitude e serem mais rígidos na fiscalização. Relatou que o índice da folha esta acima 

do permitido, mas todo mês que se visita a Prefeitura tem funcionários novos, sendo 

assim essa pendência nunca será solucionada. Falou que para regularizar alguns lotes 

no município é necessário contratar um engenheiro, além de outros obstáculos 

dificultando assim a resolução do problema e prejudicando a sociedade, porém 

quando é de interesse de certas pessoas contrata-se com urgência e resolve o 

problema. Comentou que o Vereador Elói teve a orientação da Juíza para que os 

vereadores contratem um engenheiro para regularizar essa situação. Relatou o estado 

precário do Posto de Saúde do bairro Jardim Universitário que foi recém entregue, 

afirmando ser um absurdo estar nessas situações, pedindo que o Executivo notifique 

essas empresas responsáveis e consertem essas problemáticas, pois acredita que essas 

construções ainda estejam na garantia. Fez mais algumas considerações, agradeceu. 

Prosseguindo utilizou a tribuna à vereadora Elisa Gomes Machado que 

cumprimentando a todos, deixou registrado a ação do Ministério Público com o 
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superfaturamento ocorrido em licitações do Executivo, dizendo que junho do ano 

passado juntamente com o vereador Mequiel protocolou um documento no 

Ministério Público e está acompanhando o desenrolar desta ação. Disse que o 

Executivo tem a obrigação de realizar o concurso público, sendo uma determinação 

no ano de 2013, porém até agora só foi realizado um processo seletivo, apresentando 

que os contratos destes profissionais já estariam vencidos, mas a Secretaria de Saúde 

fez um aditivo nos contratos de todos, sendo uma atitude errada, para que a pasta não 

ficasse sem profissionais. Disse que a escola Rodrigues Alves teve suas aulas 

suspensas por não haver ônibus para realizar o transporte escolar. Disse que há vários 

ônibus quebrados por falta de peças para manutenção dos veículos, afirmando que 

está situação só ressalta a falta de planejamento por parte do Setor de Licitação. 

Falou que os recursos são poucos e se não existisse o superfaturamento de 

mercadorias, o básico certamente estaria garantido. Informou que na escola 

Benjamin de Pádua ainda continua com a situação complicada, devido à falta de 

carteiras e com problema na cobertura do pátio, o que acaba dificultando que os 

alunos saiam para o intervalo no período de chuva. Frisou que não adianta realizar 

cobranças, pois até o momento não existe previsão de resolução. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Após, fez uso da palavra o vereador Charles Miranda 

Medeiros que iniciou cumprimentando a todos os presentes. Disse para vereadora 

Elisa que é companheiro dela há alguns anos nesta Casa de Leis e concursado a mais 

de 25 anos na área da saúde do município, passado por muitas experiências, sendo 

sabedor de vários problemas que ocorrem como a falta de exames e remédios que só 

podem ser retirados na parte da manha em um determinado local. Afirmou que o 

sistema é falho, mas com empenho dos responsáveis é possível corrigi-los. Sobre o 

contrato dos médicos, sabe que a Secretaria de Saúde teve uma atitude ilegal, porém 

de forma emergencial para que os munícipes não ficassem sem atendimento. Usando 

da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra à vereadora Elisa Gomes 

Machado parabenizou a Secretaria de Saúde e os responsáveis de Atenção Básica de 

todas as unidades de saúde por estar com médicos disponíveis para atendimento. 

Disse que um processo precisa ser realizado com urgência para que as Unidades de 
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Saúde não fiquem sem médicos e enfermeiros. Retornando, o vereador Charles 

Miranda Medeiros fez a exposição do relato de um motorista de um ônibus escolar, 

dizendo que os alunos especiais estão sofrendo bullying durante o transporte e que os 

motoristas seriam responsáveis e orientados em coibir esse tipo de situação. 

Acrescentou que seria inviável que os motoristas fizessem esse tipo de ação, pois a 

responsabilidade principal seria entregar as crianças com segurança. Por fim, 

solicitou que a Secretaria de Educação tomasse as devidas providências com relação 

a esses casos, sugerindo que disponibilizasse uma pessoa para acompanhar quando 

houver crianças especiais no transporte. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador 

Luiz Carlos de Queiroz que iniciou cumprimentando a todos os presentes. 

Parabenizou os trabalhos de jardinagem realizados pelo Sr. Osvaldo nesta Casa de 

Leis, pedindo a todos que quando forem estacionar seus veículos que tomem os 

devidos cuidados para não estragar as plantas do jardim. Falou que Postos de Saúde 

recém-construídos dos bairros Jardim Universitário, Setor Norte 2, Jardim das 

Flores, Setor B e Vila Nova, verificou-se que o material utilizado na cobertura dos 

mesmos está causando infiltrações e deveriam ser trocados para acabar com essa 

problemática. Informou que a equipe técnica da empresa que realizou a obra está à 

disposição da Prefeitura. Solicitou que ao Presidente que agende as reuniões 

quinzenais com os secretários, a começar pelo Secretário de Infraestrutura. Fez suas 

considerações finais, agradeceu. Na Seqüência, o vereador Silvino Carlos Dida 

Pires (Dida) iniciou cumprimentando a todos os presentes. Parabenizou o Poder 

Judiciário pelas atividades realizadas semanas passada. Disse que a várias pessoas 

ligaram para o prefeito, e por felicidade dele o juiz não o afastou do cargo de 

imediato. Relatou que estava visitando a Secretaria de Infraestrutura, e teve 

informações da dificuldade para contratação de mão de obra devido os salários serem 

baixo, e aqueles que estão trabalhando querem sair. Solicitou aos vereadores que 

tomem uma atitude para resolver essa situação, e que seja pago o valor de mercado 

para esses servidores. Acrescentou dizendo que irá apresentar um projeto 

modificando alterando o rendimento desses servidores. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Em seguida, utilizou a tribuna o vereador Demilson 
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Nunes Siqueira que iniciou cumprimentando a todos os presentes. Informou que 

esteve conversando com o Secretário de Esporte e obteve informações das atividades 

que estão sendo realizado no município, citando alguns campeonatos de futebol em 

andamento, o campeonato de prova de laço que teve uma etapa realizada no último 

final de semana, dentre vários outros. Falou que a Secretaria de Esporte estará 

disponibilizando bolsa para os atletas que estão se destacando em suas modalidades. 

Por fim, parabenizou o secretário de esporte Zamir pelos trabalhos realizados frente à 

pasta. Na sequência utilizou a tribuna o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira que 

cumprimentando a todos, deixou registrado Ciclo de Palestras realizado pela 

Associação dos Amigos dos Autistas no último final de semana. Disse que às vezes a 

sociedade não dá importância nesse diálogo, mas quando acontece uma situação 

igual ao que o vereador Charles relatou, referente a situação com um autista agredido 

por outras crianças, aí veem a importância do fomento desse tipo de discussão dentro 

da sociedade. Informou que está acompanhado esse caso e que a Secretaria de 

Educação já tomou algumas providencias junto à promotoria da infância, mas deixou 

claro que precisa melhorar o transporte escolar, não só com a inserção de um 

cuidador dentro do ônibus, como também discutir o zoneamento do transporte 

escolar do município e a realocação das crianças, que muitas vezes moram, por 

exemplo, na Vila Rural e estudam no Furlani da Riva e no Marinês de Sá, sendo que 

próximo de suas residências existem quatro ou cinco escolas. Disse ainda que teria 

que separar por idade, pois neste caso as crianças da educação infantil e do ensino 

médio circulam no mesmo ônibus e que necessitaria convocar a Secretaria de 

Educação para discutir esses assuntos pertinentes. Falou que se percebe uma série de 

limitações nos trabalhos da Secretaria de Educação, mas mesmo assim continuará 

realizando suas cobranças, acreditando que “uma hora” quem sabe será atendido. 

Registrou também a segunda realização do evento “Culture-se” que é uma atividade 

independente dos artistas do município que está acontecendo na Praça Cívica e tem 

sido muito produtiva. Reforçou sua a indicação sobre a reforma do espaço físico da 

Praça Cívica, limpeza, pintura e algumas partes da cobertura que estão enferrujadas e 

que podem causar acidente. Aproveitou a Presença do Secretário do Esporte e a fala 
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do vereador Demilson, dizendo que o edital de incentivo ao ISSQN aos esportistas 

foi publicado no Diário Oficial e contemplará dez projetos coletivos no valor de 

dezesseis mil Reais e cinco projetos de seis mil Reais de incentivo específico ao 

esportista. Falou que infelizmente o Prefeito determinou o percentual do incentivo de 

apenas 3% sendo o mínimo previsto e que poderia ser de 5% para contemplar mais 

esportistas do município, mas o fato é que o edital foi publicado e que o recurso está 

disponível para ser acessado. Parabenizou aos moradores do bairro Boa Vista que 

nesse final de semana se organizaram para realizar o trabalho que caberia a 

Prefeitura, a limpeza do bairro e via de acesso, afirmando que é importante 

reconhecer a união e trabalho dos moradores, mas é lamentável porque demonstra a 

ineficiência do Poder Público. Citou que fez uma indicação para abertura de outra via 

de acesso ao bairro tendo em vista que o único acesso pelo bairro Cidade Alta 

periodicamente está sendo interditado por motivos de chuva (transbordo do rio), e 

assim tem que se dar a volta pela vicinal passando pelo bairro Boa Nova ou pela 

Primeira Norte, sugerindo esse novo ponto acesso pela perimetral Rogério Silva ou 

pelo Bairro Jardim Flamboyant. Pediu para que seja melhorada a iluminação do 

aceso atual e que seja feito o trabalho de drenagem do espaço, pois são coisas que 

tem sido cobradas frequentemente, mas infelizmente não tem nem previsão de se 

resolver. Disse que fez mais duas indicações referentes às Escolas Municipais 

Vicente Francisco a qual o Diretor se faz presente na sessão e Jardim das Flores, 

frisando que nessas visitas percebeu-se que existe um Executivo bem ineficiente, 

pois há um acúmulo de solicitações que vai se reproduzindo durante os anos e que 

não vão sendo atendidas e que são situações que as escolas não dão conta de resolver 

porque os repasses que elas recebem são relativamente pequenos, cobram e não são 

nem respondidos. Disse que está fazendo os relatórios e espera que um dia sejam 

respondidos, pelo menos para se dizer que não serão feitos os trabalhos.  Relatou 

sobre um grande problema que está ocorrendo nas escolas quanto ao CNPJ e as 

declarações de imposto de renda, pois em 2016 a Controladoria Interna do Município 

emitiu a Instrução Normativa nº 02 que proíbe as escolas municipais de aplicar os 

recursos no serviço de contabilidade, mas a Lei Municipal que rege o repasse do 
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recurso trimestral autoriza, e ficou acordado que a Secretaria de Educação prestaria 

esse serviço com a declaração do imposto de renda, mas não fez e há escolas com 

três anos sem fazer a declaração, assim notando o nível de desorganização da 

Secretaria de Educação e geração de um problema que foi transferido para os 

diretores resolverem. Reforço, também, uma cobrança em conjunto para que todos 

os deputados reivindiquem melhorias no SECITEC e na APAE do município, pois o 

Governo do Estado não está fazendo nada para resolver o problema, mantendo o 

atraso no repasses e não renovação dos convênios. Fez mais algumas considerações, 

agradeceu. Próximo a utilizar a tribuna Vereador Marcos Roberto Menin que 

cumprimentado a todos os presentes, convidou a todos para participar da 13° 

Caminhada da Natureza, dizendo ser uma grande oportunidade para a realização de 

atividade física e todos os participantes terão direito a almoço. Parabenizou a 

Comunidade Guadalupe pela realização de campeonato de futebol. Informou que já 

foi encaminhada para Departamento de Cidades o pedido de elaboração do projeto 

do barracão da comunidade Pista do Cabeça. Se colocou a disposição dos moradores 

do bairro Boa Vista para ajudar a solucionar os problemas do bairro. Usando da 

prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira informou que os moradores do bairro Boa Vista são exemplo para o 

município, visto que em 2017 e 2018 ele recebeu cobranças, já fizeram abaixo 

assinado e protocolaram nesta casa cobrando providencias, agora fizeram o mutirão e 

estão sempre cobrando melhorias para o bairro. Retornando o vereador Marcos 

Roberto Menin disse que os moradores sempre saem na frente para resolver seus 

problemas, mostrando a ineficiência do Poder Executivo. Fez suas considerações 

finais, agradeceu. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador José Elói Crestani 

que cumprimento a todos os presentes. Registrou que dia 23/04 haverá uma reunião 

com Dr. Luciano, Dra Milena e prefeito Asiel Bezerra, juntamente com a Comissão 

de Obras para discutir sobre a regularização das áreas públicas do município. 

Informou que já ocorreram outras reuniões referentes a esse assunto, e que o doutor 

Luciano e a doutora Milena se mostraram favoráveis à regularização dessas áreas. 

Prosseguiu dizendo que há um grande interesse em regularizar essas situações e 
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acredita que até fim do ano possa ajudar em torno de 2000 famílias. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu. Neste intermédio o senhor presidente informou 

que o Projeto de Lei de sua autoria, foi retirado o pedido de urgência para que não 

prejudique a obra que está sendo realizada na ponte do Bairro Cidade Bela. Disse 

que isso mostra que seu papel e para ajudar o Executivo. Relatou que foi procurado 

por um empresário pedindo uma reunião com todos os vereadores para que possa 

apresentar a todos as Notas Fiscais Eletrônicas, garantindo que as notícias que vem 

sendo espalhadas nas redes sociais são todos “fake news”. Passando à Ordem do 

Dia, foi solicitada ao secretário a leitura do Projeto De Lei Nº 1.980/2019 Súmula: 

“fica inserida na lei 2.476/2018, a rubrica 3.3.90.40.00 serviços de tecnologia da 

informação e comunicação - PJ - no órgão do Instituto de Previdência – IPREAF, 

projeto/atividade: 2.143 atividades administrativas do IPREAF, a abertura de crédito 

especial por anulação, e dá outras providências”, de autoria do Executivo Municipal, 

o qual a matéria foi discutida pelo vereador Mequiel Zacarias Ferreira falando que 

o projeto trata de uma adequação conforme a lei ao plano de contas do IPREAF, 

referente à atualização da fonte referente ao gasto com serviço de tecnologia e 

contabilidade, uma vez que está vencendo o contrato do serviço e precisam 

regularizar a questão, já alocando na nova fonte especificada pela lei, concluindo que 

é favorável ao projeto. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi solicitado ao secretário a leitura do 

Requerimento nº 024/2019, que “REQUER que seja oficiado ao Prefeito 

Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, que determine aos departamentos 

responsáveis que enviem INFORMAÇÕES a respeito do Procedimento Licitatório 

Pregão N.º 48/2018, objeto de “contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de assessoria e consultoria tributária para o município de Alta 

Floresta/MT”, o qual sagrou-se vencedora a empresa J. Almiro Muller EIRELLI – 

ME, no valor de R$ 69.960,00, dando conhecimento se houve efetivamente a 

contratação, se o serviço foi prestado integralmente e, caso positivo, quais foram os 

resultados alcançados, entre outras informações que julgar necessária, para 

apreciação”, de autoria do vereador Emerson Sais Machado, o qual a matéria foi 
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discutida pelos vereadores: Emerson Sais Machado pedindo que esse requerimento 

seja respondido, para que o veadores possam ficar informado sobre os tramites 

desse.Valdecir José dos Santos (Mendonça) disse que o Presidente desta Casa de 

Leis esta agindo corretamente e que esse requerimento é para verificar se esse preços 

estão de acordo com o processo correspondente. Emerson Sais Machado falou que 

o Executivo deveria pagar o preço a vista nas mercadorias adquiridas, pois sempre 

compram em grande quantidade, com isso o preço sempre tende a baixar. Após a 

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

Na seqüência solicitado foi solicitada ao secretário a leitura do Requerimento nº 

025/2019, que “REQUER que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel 

Bezerra de Araújo, que determine aos departamentos responsáveis que enviem 

informações a respeito do Procedimento Licitatório Pregão N.º 26/2018, objeto de 

“registro de preços para futura e eventual aquisição de madeira dura e resistente para 

construção e reforma de pontes e bueiros de madeira para atender a Secretaria de 

Infraestrutura do Município de Alta Floresta/MT”, o qual sagrou-se vencedora a 

empresa Ricardo Da Silva Comercio E Serviços LTDA - EPP, no valor de R$ 

970.000,00, dando conhecimento se já houve a aquisição de algum produto constante 

do respectivo Termo de Referência, caso positivo, qual foi o produto e quantidade 

adquirida, além disto, a devida justificativa para tal aquisição, entre outras 

informações que julgar necessária, para apreciação”, de autoria do vereador Emerson 

Sais Machado, o qual foi discutido pelo vereador Emerson Sais Machado falando 

que algumas licitações no Executivo são contraditórios, a exemplo dos bueiros que 

estão sendo feitos de concretos e nesse caso fazem a licitação de madeira dura para 

pontes. Disse que esses valores são absurdos e poderiam ser investidos em outras 

áreas emergências, como peças para conserto da frota da Secretaria de Infraestrutura 

que sempre estão com os veículos e maquinários quebrados. Após a discussão, a 

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

solicitado foi solicitado ao secretário a leitura da Moção Nº 007/2019, de 

“Congratulações com a Escola Municipal Vicente Francisco da Silva em 

comemoração aos 15 anos de sua fundação no município.”, de autoria da vereadora 
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Elisa Gomes Machado, a qual foi discutida inicialmente pela vereadora Elisa Gomes 

Machado, que na qualidade de autora da propositura acrescentou razões a sua 

proposta, enaltecendo, reconhecendo e parabenizando o trabalho desenvolvido pela 

escola no bairro São José Operário, e, a seguir, do mesmo modo, discutiram a 

propositura, demais vereadores, nesta sequência: José Elói Crestani e Mequiel 

Zacarias, os quais também apresentaram cumprimentos e enalteceram o trabalho da 

unidade escolar e sua importância para o município, parabenizando também a 

vereadora Elisa pela iniciativa. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, 

a qual foi aprovada por unanimidade. O senhor presidente declarou encerrada a 

presente Sessão, às onze horas e quatorze minutos e eu, Carlos Henrique de Lima 

Nascimento, Agente Legislativo 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. 


