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

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

maio do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e vinte e sete 

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, foi colocada em discussão e 

votação a ata da sessão anterior (14° Sessão Ordinária), a qual foi aprovada. Em 

seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes correspondências 

recebidas: Oficio nº 340/2019/DRPJC/AFMT, informando sobre a paralisação da 

Delegacia de Carlinda a partir do dia 08 de maio, da Delegada Regional de Alta 

Floresta, Ana Paula Reveles Carvalho; Oficio Circular S/N, encaminhando e 

informando as planilhas da Captação de Recursos Financeiros doados 

espontaneamente pelos Colaboradores da Câmara Municipal de Alta Floresta, do 

Presidente 16º Leilão Direito de Viver, Valdinei de Souza Pinto; Oficio nº 

077/2019- Procuradoria Jurídica, encaminhando os Decretos Municipais 

expedidos pelo Poder Executivo no mês de abril, da Procuradora do Município, 

Naiara Rossa Morello; Oficio CONT. nº 019/2019, encaminhando os Balancetes 

Mensais de Janeiro e Fevereiro de 2019, do Contador Municipal, Ademir Caioni; 

Oficio 009/2019, convite para prestigiar II Feira de Ciências, Tecnologia e 

Inovação, do Ensino Fundamental II e Médio da Escola Presbiteriana, do Diretor 

Geral, Alexander Alves Melo; Oficio nº 36/2019, comunicando sobre o Ato 

Público, “A Educação Pública de Mato Grosso vai Parar” e Adesão a Greve Geral 

da Educação no dia 15 de maio do corrente, da Presidente da Subsede do 
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SINTEP-AF/MT; Convite para participar do Evento “Formação: Plataforma 

Conviva Educação e Undime”, nos dias 14 e 15 de maio, no IFMT Campus Alta 

Floresta e SECITEC, do Prefeito Municipal, Asiel Bezerra de Araújo e Secretária 

Municipal de Educação, Maria Iunar de Freitas Portão; e Convite para participar 

da mesa de abertura da “8º Conferência Municipal de Saúde”, com o tema central: 

“Democracia e Saúde”, da Presidente da Comissão Org. Conferencia Mun. de 

Saúde, Lenir Gerônimo de Sousa. Após o Senhor Secretário fez a leitura das 

seguintes matérias em apresentação: Indicações nºs 172, 173 e 174/2019, de 

autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida); Indicações nºs 176, 

177, 178, 179, 180, 181 e 182/2019, de autoria da vereadora Elisa Gomes 

Machado; e Indicações nºs 183, 184, 185, 186 e 187/2019, 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 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 também está preocupado com os fatos que vem 

acontecendo em nosso município, acreditando que possa ser uma preocupação de 

todos os vereadores. Alguns fatos e conversas que estão “rolando” na cidade, 

relacionados a irregularidades nas licitações do Executivo Municipal, disse que 

não se pode beneficiar um ou punir outro, citando que uma empresa sozinha não 

tem condições mínimas de cometer irregularidades e seria incapaz de fazer esse 

delito sem a ajuda de algum servidor do município. Mencionou que o projeto 

sentencia apenas a empresa investigada e não cita nenhum servidor que esteve 

presente na licitação e participou da licitação em 2016 quando foram cometidas as 

irregularidades. Falou que se esse projeto fosse votado hoje, seria favorável, 

porém queria saber qual funcionário estaria relacionado nesse relatório. 

Acrescentou que juntamente com os vereadores Tuti e Luiz Carlos pediram vistas 

do projeto, a fim de esclarecer os verdadeiros fatos para não punir apenas a 
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empresa, mas também o funcionário que estava envolvido no processo, saindo do 

anonimato. Solicitou em fazer uma reunião com a empresa envolvida nas 

irregularidades, estando presente também a Controladoria Interna, Jurídico, 

Prefeito e o servidor que estava nessa licitação. Disse que ficou muito triste com a 

exoneração da Secretária de Saúde e afirmou que não foi nenhum vereador da 

base do Prefeito que pediu sua exoneração, deixando bem claro, pois as conversas 

estão grandes na cidade. Na sequência, utilizou a tribuna o vereador Oslen Dias 

dos Santos (Tuti) que cumprimentando a todos, iniciou parabenizando a moção 

dos vinte anos da empresa OBA OBA em Alta Floreta. Fez sua justificativa em 

relação ao projeto que pediu vista juntamente com os vereadores Luiz Carlos e 

Mendonça, dizendo que na verdade algumas pessoas gostam de fazer “Fake 

News”, porém o intuito do pedido foi para melhorar o projeto. Acrescentou que já 

conversaram com Secretaria Parlamentar, a fim de fazer uma emenda no projeto e 

colocar em votação o mais rápido possível. Deixou bem claro, aproveitando a 

transmissão via Rádio Câmara que não tem rabo preso com ninguém, não tem 

esquema com ninguém, pois tem pessoas te ligando e perguntando se está sendo 

pressionado pelo empresário, porém disse que coloca sua cabeça no travesseiro e 

dorme tranquilo. Fizeram o pedido de vista para melhorar o projeto, dentro do que 

rege a Lei Federal 8666/1993, dizendo que se a empresa não for julgada e 

condenada, não poderá ser impedida de participar dos processos licitatórios. 

Acrescentou que Projeto de Lei nº 013/2019, de autoria do vereador Emerson 

Machado, precisa ser mais bem elaborado, pois a Lei Federal e a Constituição dão 

essa brecha para as empresas investigadas, onde, enquanto não forem condenadas, 

não poderão ser impedidas de participar das licitações. Prosseguindo utilizou a 

tribuna o vereador Charles Miranda Medeiros que cumprimentando a todos, 

disse que ficou muito surpreso com exoneração da Ex-Secretária de saúde 

Roberta, relatando que deu muito crédito ao trabalho dela, destacando sua 

dedicação em presidir aquela pasta mesmo com todas as dificuldades que o Brasil 

vem enfrentando, mantendo um ponto de equilíbrio. Acrescentou que a saúde 

estava se encaminhando mesmo com suas deficiências e dificuldades, pedindo 
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que os vereadores peguem seu carro e se desloquem até os municípios vizinhos, 

para verificar que a saúde está pior. Falou que o Prefeito deveria ter avisado a 

base, sobre a exoneração da Roberta e a contratação do novo Secretário, 

ressaltando que a oposição ajuda e não atrapalha, e que o novo Secretário passe 

aos vereadores transparência e confiança. Usando da prerrogativa regimental de 

aparte, fez uso da palavra o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) 

dizendo que esteve conversando com vereador Cidão, e que irão fazer uma moção 

de aplausos pra ex-secretária Roberta pelo trabalho de qualidade que prestou a 

toda sociedade de Alta Floresta. Retornando, o vereador Charles Miranda 

Medeiros fez um breve discurso sobre as faixas de pedestres, acrescentando que 

socorreu um rapaz que sofreu um acidente em frente Loja Americanas, onde não 

existe a faixa. Explanou ainda que fizeram a pintura de faixa vermelha na 

avenida, onde simplesmente ninguém sabe realmente a sua finalidade, nem 

mesmo os guarda municipal, imagina a população. Por fim cobrou novamente a 

retirada das placas publicitárias que estão espalhadas pelas nas ruas do município. 

Agradeceu. Após, fez uso da palavra o vereador Elisa Gomes Machado que 

iniciou cumprimentando a todos os presentes. Frisou a importância de 

conscientizar a população sobre os horários para o uso da ciclofaixa ou ciclovia, 

pois, existe um número muito grande de ciclistas em nossa cidade. Acrescentou 

que a Prefeitura precisa fazer um trabalho de orientação, implantando placas e 

indicando horários para que nossa população fique atualizada sobre a verdadeira 

finalidade dessa ciclovia. Cobrou do Executivo as suas reivindicações 

relacionadas a bueiros, pontes e o transporte escolar, dizendo que ontem esteve 

conversando com vários pais, e muitos deles reclamaram que estão tendo que se 

deslocar muito durante a madrugada, devido a uma ponte quebrada, para que seus 

filhos possam pegar transporte escolar. Demonstrou sua decepção em relação à 

exoneração da Secretária de Saúde, dizendo que ficou muito triste, pois foram 

pegos de supressa com essa troca de secretário, e ainda teve a oportunidade de 

fazer uma fala com novo secretário, durante a reunião do Conselho de Saúde. 

Teceu muitos elogios a ex-secretária de saúde pelo esforço que fez para manter a 
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pasta em dia, mesmo com todos as dificuldades, citando o atendimento da 

Farmácia Básica tanto na Policlínica da grande Cidade Alta quanto na Rodoviária 

e a falta de medicamento, que era uma luta diária, devido a falta de pagamento 

dos fornecedores. Disse que o Prefeito deveria priorizar a saúde, pois até o 

presente momento não demonstrou eficiência para manter essa pasta em devido e 

pleno funcionamento, o que acaba prejudicando os gestores da pasta por não 

conseguir realizar suas ações. Acrescentou ainda, dizendo estar triste por haver 

muitos profissionais extremamente eficientes em Alta Floresta e o Prefeito teve 

que trazer um profissional de outra localidade para administrar a pasta, que não 

conhece a realidade e nem as deficiências que o município está enfrentando. 

Mencionou que irá demorar um pouco para que o novo secretário consiga 

implantar suas ações, desejando a ele boa sorte e se colocando a disposição. Disse 

ainda que deverá ter prioridades e um bom planejamento para poder gerir o 

orçamento previsto em vinte e sete milhões. Parabenizou a todos pioneiros de 

Alta floresta que fazem parte da historia de nosso município que estará 

completando quarenta e três anos de fundação no próximo dia dezenove de maio. 

Fez suas considerações finais, agradeceu. Neste intermédio o senhor presidente se 

desculpou pelo equívoco na ordem de chamada dos nomes para o uso da tribuna. 

Prosseguindo, utilizou a tribuna o vereador Luiz Carlos de Queiroz que iniciou 

cumprimentando a todos os presentes. Disse que na sessão anterior cobrou que 

houvesse mais sintonia entre os secretários e hoje cobrará sintonia da bancada de 

sustentação na Câmara de Vereadores com Executivo, devido à exoneração da 

Secretária de Saúde, agradecendo a Roberta no período que esteve à frente da 

pasta, e aproveitou para desejar um bom trabalho ao novo secretário Marcelo. 

Falou sobre a falta de comprometimento e a falta de recursos do Governo do 

Estado e Governo Federal, que deixaram de repassar ao município, agravando 

ainda mais a crise na educação, outros setores e principalmente na saúde. 

Mencionou sobre o fechamento da Agência Receita Federal no município e a 

transferência para Sinop, dizendo que esteve conversando com o deputado federal 

Nelson Barbudo e alguns empresários, o qual disse que foi procurado pelo 
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prefeito Asiel, para resolver essa questão, afirmando que não iria ocorrer mais, 

pois município iria se responsabilizar pelo espaço físico. Acrescentou ser uma 

falta de respeito muito grande com a sociedade, pois, não caberia o município ter 

que arcar com as obrigações que de fato já são do governo federal, até mesmo o 

prédio. Solicitou explicações sobre a pintura de uma faixa vermelha que está 

sendo realizado na Avenida Ariosto da Riva para que pudesse esclarecer a 

população. Por fim, parabenizou o município de Alta Floresta que estará 

comemorando quarenta e três anos de fundação. Na Sequência, o vereador 

Silvino Carlos Dida Pires (Dida) que cumprimentando a todos, iniciou dizendo 

que esteve acompanhando o pronunciamento dos vereadores, principalmente o 

vereador Mendonça, sobre a questão das licitações que estão no Judiciário 

referente ao favorecimento de empresas, acreditando que para resolver essa 

problemática no município será através de auditoria. Citou o exemplo que ocorria 

nesta Casa de Leis, onde em janeiro de 2001 era uma roubalheira, que só foi 

extinta e combatida em 2009 quando assumiu a presidência dessa Casa, pois 

contratou uma auditoria que fez uma checagem geral nas ações do legislativo. 

Falou que da mesma maneira tem quer ser feito na Prefeitura, uma auditoria para 

resolver esses problemas, pois encaminhou vários requerimentos em 2018 

solicitando auditorias na saúde e em outras pastas que nunca foram respondidos. 

Acrescentou que não adianta ficar trocando de Secretário que não irá resolver os 

problemas e nem trocar secretários que apenas dizem a verdade, como fizeram 

com a Roberta, por ter vindo nesta Casa de Leis para explanar sobre a perca de 

convênio e a falta de comprometimento do Gestor. Mencionou que essa 

problemática será resolvida apenas com auditorias, senão permanecerão 

empurrando os problemas com a “barriga”. Usando da prerrogativa regimental de 

aparte, fez uso da palavra a vereadora Elisa Gomes Machado que reforçou o 

pronunciamento do vereador quando falou que não adianta mudar os secretários e 

sim priorizar a saúde. Retornando, o vereador Silvino Carlos Dida Pires (Dida) 

disse que viu na mídia sobre a auditoria que o TCU irá realizar, e acrescentou que 

na prefeitura só irá ocorrer auditorias no próximo gestor, porque nessa gestão não 
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faz parte dos planos. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Prosseguindo, 

utilizou a tribuna o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão) que iniciou 

cumprimentando a todos os presentes. Disse que não iria usar a tribuna hoje, mais 

se sentiu na obrigação de mostrar sua indignação com a exoneração da Roberta, e 

mostrar que os vereadores da base do prefeito não fizeram esse pedido, 

desmentindo as conversas que estão rolando na cidade. Acrescentou que nunca 

entrou no gabinete do Prefeito para pedir uma vaga de emprego e nem pedir a 

cabeça de servidores e secretários. Solicitou que o Executivo apresentasse a 

justificativa pela exoneração, por ser uma falta de respeito muito grande tanta 

com a ex-secretária quanto com a base. Fez mais algumas considerações, 

agradeceu. Na sequência utilizou a tribuna o vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira que cumprimentando a todos, iniciou destacando uma série de 

elementos importantes para discutir na sessão, resultados dos últimos trabalhos, 

porém destaca fato relacionado à saúde do nosso município, pontuando que todos 

são sabedores que fica a critério do prefeito a contratação de Secretários, não está 

dando certo da maneira como está sendo realizada. Desde as últimas sessões vem 

falando, sistematicamente, sobre a abertura de uma CPI na saúde, pois, durante 

essa gestão será o quinto secretário que assume a pasta, e os problemas perpassam 

todos que os secretários e não são resolvidos, devidos a todos os problemas que 

vem ocorrendo e o prefeito não consegue resolver, nem ao menos priorizar a 

saúde, deixando sempre por conta dos secretários que não conseguem resolver e 

acabam sendo desligados. Citou ainda que existem muitos casos de desvios de 

função, que acabam afetando diretamente os trabalhos das Unidades de Saúde, 

principalmente no que tange ao recebimento de recursos, pois, a falta de servidor 

prejudica o atendimento à população e os futuros investimentos. Disse ainda que 

dentre os secretários que já passaram pela pasta, o único secretário que fez uma 

auditoria foi o Adônis, tem relatório da auditoria, porém sem solução. Mencionou 

sobre as percas de valores que a saúde teve, chegando, o valor acumulado, a 

aproximadamente um milhão cento e oitenta mil reais em relação às Unidades 

Básicas de Saúde e quinhentos e sessenta mil no CAPS, sendo elementos 
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suficientes para pedir o afastamento do Prefeito. Os secretários estão entrando e 

fazendo solicitações para resolver os problemas, porém, não estão sendo 

atendidos, as Unidades estão sem os componentes necessários mínimos para 

atendimento básico, vão continuar sem. Disse que conversou com os vereadores 

Demilson, Elisa e Dida para fazer a abertura de CPI, outros vereadores que se 

sentirem a vontade para assinar pode procurá-lo; é necessária a assinatura de 

cinco vereadores e que não pode oferecer sozinho, pois precisam apurar melhor os 

fatos e saber de quem é a responsabilidade, e os vereadores tem que ser à base do 

povo e não do Prefeito, se ele estiver fazendo errado ele tem que sem punido. 

Sobre a ciclofaixa que está sendo implantada, falou que não tem nenhuma 

ressalva em relação a ela, pois, atende uma demanda do município, porém a 

Chefia de Trânsito, Transporte e Segurança não demonstra nenhuma capacidade 

para fazer a manutenção dessa ciclofaixa, considerando o cenário geral do 

trânsito. Como exemplo dessa incapacidade, vem cobrando com frequência a 

pintura das faixas de pedestre, e quando começam o serviço fazem pela metade, 

citando que se iniciaram a recuperação no centro, fizeram pela metade, na 

Avenida Mato Grosso e nenhuma na Grande Cidade Alta. Falou também sobre os 

semáforos, no qual, dos cinco, três estão ineficientes, as câmeras de vigilância não 

estão funcionando, com a implantação da ciclofaixa o município pode não 

conseguir dar manutenção de maneira correta. Disse que é preciso verificar se o 

efetivo que a Chefia de Trânsito possui hoje, será capaz de orientar e fiscalizar o 

funcionamento adequado da ciclofaixa, e irá solicitar o estudo técnico sobre a 

implantação da ciclofaixa, para saber se terão condições de realizar as devidas 

manutenções e monitorar o trânsito. Relatou que apresentou duas indicações nesta 

sessão, relacionadas ao Plano de Cargo Carreira e Salários (PCCS) e a questão do 

Código Tributário, pois está percebendo que Executivo não tem vontade de 

resolver essas questões, inclusive irão votar um projeto sobre a verba 

indenizatória dos médicos e, automaticamente todas as categorias vão se sentir no 

direito também de cobrar melhorias nos seus planos de salário e de carreira. 

Acrescentou que todos falam que o PCCS é insustentável, porém ninguém 
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realizou um estudo e apresentou aos servidores sobre qual seria sua realidade, 

assim como está pedindo que seja montada uma comissão para fazer um estudo 

geral do PCCS, bem como do Código Tributário para saber no que precisa ser 

melhorado, pois as alterações ocorrem anualmente sem ter uma noção de como se 

encontra atualmente. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Na sequência 

utilizou a tribuna o vereador Marcos Roberto Menin que cumprimentado a todos 

os presentes, iniciou relatando sua indignação e tristeza com o Prefeito sobre a 

exoneração da Secretária de Saúde Roberta. Lembrou quando o Adônis esteve à 

frente da Secretaria, que a pressão era grande sobre o Prefeito para substituir o 

secretário que ele quase enfartou. Falou que o Prefeito exonerou a ex-secretária 

por falar algumas verdades que executivo deixou de fazer o dever de casa, e uma 

situação que tem que ser revista, pois os vereadores não podem nem participar de 

festas de aniversário que cobrados duramente, ficando sem ter como reagir às 

situações e ações promovidas pelo Executivo. Disse que o prefeito não pede 

opinião de nada para os vereadores, e quando pensa que não, mandou embora, 

citando que o novo secretário estava trabalhando em Paranaíta, no qual por várias 

vezes tentou sair e ficou sabendo ainda que o prefeito de Paranaíta já convidou a 

Roberta pra trabalhar no município. Mencionou que acredita ter muita gente 

mandando na Prefeitura de Alta Floresta, e o Prefeito tem que ter atitude de líder. 

Citou que desde a semana passada que vem cobrando uma viagem do Prefeito a 

Capital para dialogar com Governador, porem não obtém resposta, ficando difícil 

conseguir benfeitorias para o município. Relatou que o prefeito tem que mudar a 

sua maneira de trabalhar não mudar o secretariado. Aproveitou para agradecer ao 

arquiteto Edson Bueno pela elaboração do projeto do barracão da Comunidade 

Pista do Cabeça, e inclusive já fez um requerimento ao senador Jayme Campos 

solicitando uma emenda para construção do barracão. Convidou a todos para 

participar no dia 19 de maio de um grande desfile no centro de Alta Floresta, e 

depois de um grande almoço com os pioneiros de nossa cidade. Disse que tem 

dois projetos sobre denominação de ruas que ira discutir no momento oportuno. 

Fez mais algumas considerações, agradeceu. Neste intermédio o senhor presidente 
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agradeceu a presença do Presidente dos Taxistas, do novo Secretário de Saúde do 

município e cumprimentou a todos componentes da POLITEC. Comentou sobre a 

exoneração ex-secretária de saúde, dizendo que ela prestou um bom trabalho, e 

será um desafio para o novo secretário Marcelo, desejando sucesso. Na sequência 

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 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, o qual não havendo discussão, a matéria foi 

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

solicitada ao secretário a leitura do Projeto de Lei nº 011/2019, que em súmula 

“institui o “Dia Municipal do Doador Voluntário de Sangue” e a “Semana 

Municipal de Orientação e Incentivo à Doação de Sangue”, e dá outras 

providências”, de autoria do vereador Charles Miranda Medeiros, o qual foi 

discutido pelo vereador Charles Miranda Medeiros que acrescentou razões a 

propositura de sua autoria, dizendo que já existe o Dia Nacional do Doador de 

Sangue e esse projeto é apenas para ficar em conformidade com o Dia Municipal. 

Acrescentou que todos sabem que sangue é vida, com a falta de sangue a pessoa 

morre e solicita que a Prefeitura faça e elabore uma programação para a Semana 

Municipal de Doação de Sangue. Após a discussão, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Na seqüencia, foi solicitada ao 

secretário a leitura do Projeto de Lei nº 012/2019, que em súmula “revoga a Lei 

Municipal nº 1179, de 25 de setembro de 2002”, de autoria do vereador Charles 

Miranda Medeiros, o qual foi discutido pelo vereador Charles Miranda 

Medeiros dizendo que em 2002, foi aberta uma estrada no Cristalino que fica 

entre duas propriedades, e a Prefeitura não realiza a manutenção dessa estrada que 

foi denominada Estrada Vicinal Cristalino. Por ela estar abandonada e propicia 

para as pessoas jogarem lixo, deixará de ser municipal ficando a cargo e 

responsabilidade dos moradores de realizar as devidas manutenções. Após a 

discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 
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unanimidade. Prosseguindo foi solicitada ao secretário a leitura do Projeto de Lei 

nº 014/2019, que em súmula “denomina “Travessa Valdo Saggin” a Travessa 

CEPLAC, situada na região central, e dá outras providências”, de autoria do 

vereador Marcos Roberto Menin, o qual foi discutido pelo vereador Marcos 

Roberto Menin lembrando a todos quem foi o senhor Valdo Saggin, que chegou 

a Alta Floresta em 1976 para trabalhar na Agropecuária Mogno, desenvolvendo 

um plantio que foi básico na aquela época. Depois veio se estabelecer na região 

núcleo em 1987 e década de 90 montou o primeiro seguimento de leilão em Alta 

Floresta. Tornou-se representante de compra de bovinos do grupo FX, e no ano de 

2000 fechou uma parceria com grupo FRIALTO. Infelizmente em 07 de setembro 

de 2017 após um exame de rotina, foi diagnosticado com câncer e no dia 12 de 

maio 2018 veio a falecer, deixando familiares e amigos. Após a discussão, a 

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

Prosseguindo foi solicitada ao secretário a leitura do Projeto de Lei nº 015/2019 

que em súmula “dá nova denominação a Rua JUSCELINO KUBITSCHEK (C-

4)”, de autoria do vereador Marcos Roberto Menin, o qual foi discutido pelos 

vereadores: Marcos Roberto Menin acrescentou razões à propositura de sua 

autoia, dizendo que na Cidade Alta já tem uma avenida chamada Juscelino 

Kubitschek, e por isso elaborou esse projeto para a Rua C-4, mudando a 

denominação para Rua Wilson Clever de Lima, que foi pioneiro em nosso 

município e tem muitos serviços prestados a nossa sociedade. Luiz Carlos 

Queiroz parabenizou o vereador Menin pelo projeto, demonstrando carinho e 

admiração que tem pela família dos Irmãos Metralhas. Elisa Gomes Machado 

parabenizou o vereador pela homenagem extremamente justa, por ser um pioneiro 

que tanto fez para o município progredir e agradeceu pela doação do avião 

Douglas DC3, doado pelos Irmãos Metralhas que hoje é patrimônio público do 

município. Charles Miranda Medeiros também parabenizou o vereador pela 

nova denominação do nome da rua. Emerson Sais Machado também 

parabenizou o vereador Menin e parabenizou a família Metralha que tem muita 

história e muito serviço prestado em Alta Floresta. Após a discussão, a matéria foi 
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colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Foi solicitada ao 

secretário a leitura em bloco do Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2019 que 

em súmula “concede Título de Cidadã Honorária Alta-florestense a Senhora 

Kayoko Tanaka”, de autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida); 

Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2019 que em súmula “concede Título de 

Cidadão Honorário Alta-florestense ao Senhor Celso Reis de Oliveira”, de autoria 

do vereador Demilson Nunes Siqueira; Projeto de Decreto Legislativo nº 

005/2019 que em súmula “concede Título de Cidadão Honorário Alta-florestense 

ao Senhor Antonio Hélio Soares da Costa”, de autoria do vereador Emerson Sais 

Machado; Projeto de Decreto Legislativo nº 006/2019 que em súmula “concede 

Título de Cidadão Honorário Alta-florestense ao Senhor Sebastião Aguiar Silva 

Filho”, de autoria do vereador José Aparecido dos Santos (Cidão); Projeto de 

Decreto Legislativo nº 007/2019 que em súmula “concede Título de Cidadã 

Honorária Alta-florestense a Senhora Maria Aparecida da Costa Rocha”, de 

autoria do vereador Luiz Carlos de Queiroz; Projeto de Decreto Legislativo nº 

008/2019 que em súmula “concede Título de Cidadão Honorário Alta-florestense 

ao Senhor Willian José Lima”, de autoria do vereador Marcos Roberto Menin; 

Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2019 que em súmula “concede Título de 

Cidadão Honorário Alta-florestense ao Senhor Doraci Noboro Utsunomiya”, de 

autoria do vereador Luiz Carlos de Queiroz; e Projeto de Decreto Legislativo nº 

010/2019 que em súmula “concede Título de Cidadão Honorário Alta-florestense 

ao Senhor Jorge Luis Arcos”, de autoria da vereadora Aparecida Scatambuli 

Sicuto (Cida), os quais não havendo discussão, as matérias foram colocadas em 

votação em bloco, as quais foram aprovadas por unanimidade. Na seqüência foi 

solicitado ao secretario a leitura do Requerimento nº 040/2019 que “ REQUER 

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

determine aos departamentos responsáveis que envie informações sobre quais 

medidas estão sendo adotadas em decorrência do Município ser beneficiado em 

virtude do Processo Judicial, numeração única: 3939-72.2009.811.0007 Código: 

64051 Processo nº: 318/2009, lotado na Terceira Vara Cível da Comarca de Alta 
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Floresta, em que o município foi intimado através do Prefeito Municipal e de seu 

procurador municipal para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, realize e 

COMPROVE nos autos a criação de um Fundo Municipal de Direitos Difusos e 

Coletivos, com a criação/eleição do respectivo Conselho Municipal e junte aos 

autos o CNPJ, atos constitutivos, ata de eleição do Conselho Municipal dos 

Direitos Difusos e Coletivos e conta bancária para o depósito do valor já 

apresentado em Juízo, para apreciação”, de autoria da vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida), o qual foi discutido pela vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida) explicando que esse requerimento está relacionado a 

um processo judicial sobre a execução aos bancos por não cumprimento com o 

tempo de fila, que hoje está em torno de quinhentos mil reais, e que esse valor 

será destinado ao município de Alta Floresta, que precisa urgente criar um 

Conselho Municipal, e uma conta especifica denominada com Fundo Municipal 

de Direitos Coletivos para o recebimento desse valor, no prazo de sessentas dias, 

conforme foi determinado pela Juíza no processo, caso contrário esse valor será 

destinado para as instituições que apresentarem projetos no final do ano. Após a 

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

unanimidade. Prosseguindo foi solicitado ao secretário a leitura do 

Requerimento nº 041/2019 que “REQUER que encaminhe o presente expediente 

ao Prefeito Municipal, Asiel Bezerra de Araújo, bem como a Controladoria 

Interna do Município de Alta Floresta, para que seja realizada uma auditoria na 

SAÚDE, para identificar os motivos pela perda de R$ 118.215,00 (mensal) nas 

Unidades de Saúde, R$ 33.000,00 (mensal) no CAPS e R$ 20.000,00 no Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família (NASF), fechamento da Farmácia Básica da 

Rodoviária, falta de remédios, postos de saúdes em condições precárias, falta de 

médicos e materiais básicos nas unidades de saúde, situação do concurso para 

contratação dos médicos e enfermeiros, situação da folha de pagamento, entre 

outros problemas da pasta, conforme informações repassadas a esta Casa de Leis 

pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, constando as medidas estão sendo 

tomadas para sua solução, com o posterior envio do relatório conclusivo a esta 
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Casa, para apreciação”, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado, o qual foi 

discutido pela vereadora Elisa Gomes Machado dizendo que o município está 

perdendo recursos somente nessas cinco Unidades de Saúde que foram visitadas 

pelos Ministério da Saúde, o valor de cento e dezoito mil e duzentos e quinze 

reais mensais nas Unidades de Saúde, trinta e três mil reais mensais no CAPS e 

vinte mil reais mensal no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, um total de cento 

setenta mil reais mensais e que protocolou na semana passada junto ao Ministério 

Público na Promotoria do Patrimônio. Disse querer que o prefeito priorize a saúde 

de Alta Floresta, por isso está pedindo uma auditoria na saúde através desse 

requerimento. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Prosseguindo foi solicitada ao secretário a leitura da 

Moção nº 008/2019 de “Congratulações com a Gerência Regional da POLITEC, 

extensivo a Equipe de Colaboradores pelos relevantes serviços prestados em Alta 

Floresta e região”, de autoria dos vereadores Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) 

e José Elói Crestani, o qual foi discutido inicialmente pelos vereadores José Elói 

Crestani e Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) 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 Mirante Medeiro, Marcos Roberto 

Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, Elisa Gomes Machado, José Aparecido 

dos Santos (Cidão), Luiz Carlos Queiroz, Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) e Emerson Sais Machado. Após as discussões, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo foi 

solicitada ao secretário a leitura da Moção nº 009/2019 de “Congratulações com a 

empresa OBA-OBA Center pelas comemorações alusivas ao aniversário de 20 

anos de fundação”, de autoria do vereador Marcos Roberto Menino, o qual foi 

discutido inicialmente pelo vereador: Marcos Roberto Menin no qual, na 

qualidade do autor da propositura acrescentaram razões a sua proposta, 

enaltecendo a conquista reconhecendo e parabenizando o trabalho desenvolvido 
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pelos homenageados e, a seguir, do mesmo modo, discutiram a propositura, 

demais vereadores, nesta seqüência Elisa Gomes Machado, Luiz Carlos 

Queiroz, Charles Miranda Medeiros, José Aparecido dos Santos (Cidão), 

Valdecir José dos Santos (Mendonça) e Emerson Sais Machado. Após as 

discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Prosseguindo foi solicitada ao secretário a leitura da Indicação nº 

175/2019 no qual “Os Vereadores que a esta subscrevem, no uso da atribuição 

que lhe confere o artigo 157, combinado com o parágrafo 1º do artigo 158, do 

Regimento Interno, em virtude de pontuais divergências de ordem procedimentais 

e para o melhor atendimento das boas práticas organizacionais, INDICAM ao 

Prefeito Municipal, Asiel Bezerra de Araújo, após apreciação e aquiescência do 

Soberano Plenário, a necessidade do efetivo cumprimento do artigo 19, incisos VI 

e XIV, da Lei nº 2377/2017, para que, impreterivelmente, os projetos de leis de 

competência do Executivo Municipal, sejam enviados e recepcionados por esta 

Casa de Leis devidamente acompanhados de parecer da lavra da Procuradoria 

Geral, devendo assim o Chefe do Poder Executivo submetê-los para tanto, a saber 

da previsão legal: Art. 19. Será da competência da Procuradoria Geral do 

Município: VI - A confecção de minutas de projetos de lei, decretos e portarias 

requisitados pelo Chefe do Executivo Municipal; XIV – Emitir parecer quanto à 

constitucionalidade e legalidade de anteprojeto de lei que lhe forem 

encaminhados”, de autoria dos vereadores Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) e 

Luiz Carlos de Queiroz, a qual foi discutida pela vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida) acrescentando razões propositura de sua autoria 

juntamente com o vereador Luiz Carlos de Queiroz, explicando que os projetos do 

Executivo que vem para essa Casa de Leis, não vem acompanhados do parecer 

jurídico opinando pela legalidade ou ilegalidade, e a cobrança é que a partir de 

agora possam vir acompanhados dos pareceres das procuradoras do executivo. 

Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Neste momento, na qualidade de Presidente da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final, a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto 
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(Cida) solicitou que fosse colocado sob deliberação do Plenário, pedido de 

dispensa de Redação Final dos Projetos de Lei nº 1981/2019, 011/2019, 

012/2019, 014/2019 e 015/2019, o qual foi concordado por todos. Neste momento 

o vereador presidente convocou os senhores vereadores para uma sessão 

extraordinária na próxima quinta-feira dia 16/05, às onze horas e quinze minutos 

para deliberação do Projeto de Lei nº 018/2019 em regime de urgência especial e 

também para uma reunião com o Diretor de Trânsito e Transporte e Segurança, na 

quinta-feira às oito horas da manhã. Na sequência, 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 onze horas e trinta minutos, e eu, 

Regicleiton Caldas de Meneses, Secretário de Apoio as Comissões, 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. 


