Estado de Mato Grosso
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
Plenário das Deliberações

Ata da décima sétima Sessão Ordinária, da terceira Sessão Legislativa, da nona
Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos vinte e oito dias do mês
de maio do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e vinte
minutos sob a Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais
Machado, bem como, a presença dos Senhores Vereadores: Aparecida
Scatambuli Sicuto (Cida), Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira,
Elisa Gomes Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), 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 (4° Sessão Extraordinária,
15º e 16º Sessão Ordinária), as quais foram aprovadas. Prosseguindo solicitou a
senhor secretário a leitura do Ofício nº 187/2019, em regime de urgência
especial ao Projeto de Lei 1.984/2019, o qual foi discutido pelos vereadores:
Elisa Gomes Machado iniciou proclamando seu voto contrário ao regime de
urgência do projeto, alegando querer saber a necessidade dessa urgência que o
Executivo tem nesse leilão. Falou que esse projeto chegou em seu e-mail na
parte da manhã, não tendo tempo de estudá-lo, e conferir realmente os lotes que
não estão somente na Secretaria de Infraestrutura, mas sim em outras secretarias.
Mencionou que são vários tipos de equipamentos e veículos que precisam ser
avaliados, para que possam votar com tranquilidade. Por fim solicitou que seja
derrubado o regime de urgência para que esse estudo possa ser feito. Mequiel
Zacarias Ferreira também se manifestou contrário ao regime de urgência do
projeto, considerando que a justificativa da comunicação interna, não dá base
suficiente para tal “urgência”, considerando também que a comissão ainda está
teoricamente em andamento e nem concluiu os trabalhos e esse projeto já foi
encaminhado pra essa Casa de Leis em regime de urgência. Disse que através da
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Instrução Normativa nº 02/2013, os vereadores têm a oportunidade de solicitar
os pareceres da Controladoria Interna e Procuradoria Jurídica para terem um
melhor entendimento sobre o processo e sua legalidade, pois, estão falando de
alienação de bens públicos. Mencionou que esse projeto deveria ser
encaminhando no regime normal (ordinário) para terem tempo de realizar uma
avaliação mais aprofundada e adequada para não restarem dúvidas. Por fim,
mais uma vez se manifestou contrário ao regime proposto por esse projeto.
Oslen Dias Santos (Tuti) se demonstrou favorável a esse projeto de regime de
urgência devido a sua importância, porém mais uma vez a disse que Prefeitura
encaminha um projeto de última hora. Acrescentou que mesmo assim será
favorável por conhecer a realidade, mas dizendo que deveriam mandar antes
para todos terem tempo de analisar e conhecer o projeto. Valdecir José dos
Santos (Mendonça) que iniciou cumprimentando a todos, dizendo que o projeto
enviado em regime de urgência para a realização de um leilão, não irá gerar
prejuízos ao Executivo, por serem equipamentos e veículos que já passaram do
tempo de serem leiloados e estão no pátio, apenas juntando água e proliferando
o criadouro do mosquito da dengue. Afirmou que a Câmara tem que ser votada
logo para resolver essa questão. Frisou ainda sobre as pontuações de o vereador
Mequiel ser válidas, dizendo sobre a resolução rápida para aprovação do projeto.
Silvino Carlos Dida Pires (Dida) que cumprimentou a todos os presentes,
dizendo que seria importante rejeitar esse regime, para que pudessem realmente
conferir todos os equipamentos relacionados como sucata, frisando que nessa
lista constam maquinários que ainda estão em funcionamento. Acrescentou
sobre a necessidade de se fazer essas avaliações, solicitando a rejeição do
regime de urgência para melhor apreciar o projeto. Mequiel Zacarias Ferreira
disse que o regime de urgência é para projetos que realmente necessitam de
urgência. Acrescentou dizendo que é brincadeira justificar o regime de urgência
devido os maquinários estarem juntando água, se eles estão parados há pelo
menos seis anos e que alguns veículos não estão nem documentados. Elisa
Gomes Machado acredita que alguns colegas vereadores, não observaram o
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tanto de maquinários e equipamentos que tem na lista para leilão e que alguns
equipamentos estão cedidos para algumas comunidades, citando como exemplo
o trator e seus implementos que estão na comunidade Santa Lucia. Mencionou
que é necessário um tempo a mais para analisar melhor o projeto, caso contrário
irá configurar que os vereadores estão brincando de fiscalizar. Disse que o
município está mal por todas às vezes darem uma oportunidade, justificando a
derrubada do regime de urgência. Demilson Nunes Siqueira demonstrou a
favor da venda daqueles maquinários, pois existem muitos equipamentos
parados e precisam ser descartados. Por fim declarou seu voto contrário ao
regime de urgência, para que tenha tempo de analisar melhor os lotes a serem
leiloados. Emerson Sais Machado disse que o projeto foi protocolado ontem
nessa Casa de Leis, afirmando que não deu tempo necessário para analisar e
conhecer o seu teor. Falou que concorda com a proposta de alguns vereadores
em derrubar o regime de urgência para estudar mais o projeto. Luiz Carlos de
Queiroz falou sobre a pressa em aprovar o projeto, pois a empresa que realiza
leilões estará na região no mês de junho e gostariam de aproveitar e realizar o
leilão desses maquinários. Emerson Sais Machado acatou o perdido de alguns
vereadores e decidiu colocar a matéria para próxima sessão. Valdecir José dos
Santos (Mendonça) usou exemplo do “burro, que empaca e não vai pra frente
de jeito nenhum”, relacionando aos projetos na Câmara, pois se todos quisessem
votar em resolver esse projeto, votariam agora, mas se querem prolongar para
próxima sessão, sem problemas, devido a esses maquinários não terem mais
serventia para nada, porém podem ter serventia para outras pessoas. Após a
discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi rejeitada, com votos
contrários dos vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Oslen Dias dos
Santos (Tuti), Marcos Roberto Menin, Silvino Carlos Pires Pereira (Dida),
Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira.
Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes correspondências
recebidas: Ofício nº 029/2019-VER, comunicando a ausência do Vereador José
Elói Crestani nas sessões ordinárias e eventuais sessões extraordinárias a serem
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realizadas entre os dias 22/05 a 06/06 do corrente, do vereador José Elói
Crestani; Oficio nº 410/2019/GAB/SME/AF, encaminhando a resposta acerca da
Indicação 043/2019 e Requerimento 043/2019 solicitada por essa Casa de Leis,
da Chefe de Administração Escolar, Maria Emanuelle Martins Esteves Noujain;
Oficio nº 043/2019 – Cerimonial da Prefeitura, agradecendo pelo apoio e
presença no Desfile em comemoração ao Aniversario de 43 Anos de Alta
Floresta, da Diretora de Cerimonial e ORG. do Aniversário da Cidade, Diva
Cavagnoli; e Oficio S/N, agradecendo por ter enviado o representante Dr.
Charles Miranda Medeiros para participar da Conferência Municipal de Saúde e
encaminhar Relatório Final da Conferência, do Presidente do Conselho
Municipal de Saúde, Thiago Incerti da Silva e da Presidente da Comissão Org.
Conferência Municipal de Saúde Lenir Gerônimo de Sousa. Após o Senhor
Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicações nºs
195, 196, 197, 198, 199 e 200/2019, de autoria do vereador Mequiel Zacarias
Ferreira; Indicação nº 201/2019, de autoria dos vereadores Mequiel Zacarias
Ferreira e Elisa Gomes Machado; Indicações nºs 202, 203, 204 e 205/2019, de
autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; Projeto de Lei nº 1983/2019, de
autoria do Executivo Municipal; e Projeto de Lei nº 1984/2019, 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 (Mendonça) que iniciou cumprimentando a
todos os presentes. Disse que está arrependido em ter votado a favor no projeto
que reduziria o salário dos servidores da Secretaria de Infraestrutura, devido o
Executivo não ter cumprido, conforme prometido em enviar outro projeto que
iria regularizar a situação em até trinta dias e não o fez, prejudicando o
funcionamento da secretaria. Acrescentou que o município está passando por um
momento difícil, com a folha de pagamento inchada e elevada e nada pode ser
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feito pelos vereadores e nem mesmo um concurso público ou teste seletivo
conseguiriam realizar. Falou que o município não pode parar de prosperar, pois
muitas obras estão sendo executadas, mostrando seu desenvolvimento e que as
pessoas não devem olhar somente as coisas negativas, mas sim os grandes
investimentos que estão sendo realizados. Acrescentou que os comentários
negativos de nosso município deixam uma imagem negativa e atrapalha quem
quer realmente investir. Relatou dizendo sobre a falta de medicamentos nas
Unidades Básicas de Saúde e que não adianta somente falar mentiras, mas sim
provar tudo o que é dito. Acrescentou ainda que tem pessoas que só sabem achar
defeitos na Administração Municipal, e não falam sobre a quantidade de
construções que estão sendo executadas no município, mostrando o seu
desenvolvimento. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Na sequência a
próxima a usar a tribuna a vereadora Elisa Gomes Machado que
cumprimentando a todos, iniciou dizendo que os vereadores são os fiscais do
povo, e o papel de cada um é fiscalizar e cobrar melhorias e benfeitorias para a
sociedade. Parabenizou as mulheres do Setor Mundo Novo, que reativaram o
Clube de Mães e a Escola Presbiteriana pela realização da Feira Tecnológica.
Falou que continuará fazendo o seu papel de fiscalizadora, no qual aproveitou
para cobrar o Executivo sobre a falta de medicamentos e itens básicos que estão
em falta nas Unidades Básicas de Saúde. Acrescentou dizendo que recebeu
algumas ligações de moradores da Comunidade Pista do Cabeça, dizendo que
ainda estão faltando medicamentos no Posto de Saúde. Afirmou que está
cobrando planejamento do Executivo para inibir esse tipo de problema que vem
ocorrendo em todas as pastas, principalmente na saúde. Lembrou que o
orçamento da Secretaria de Saúde para esse ano é de vinte e sete milhões, sendo
inadmissível que venham faltar principalmente os itens básicos. Falou que
devido a problemas em uma ponte na Estrada Vicinal 2º Norte, as crianças da
região não estão indo a escola, e as reclamações estão sendo comunicada pelas
mães. Acrescentou dizendo que entrou em contato com o Secretário, cobrando
providências sobre o conserto desta ponte e a manutenção de uma estrada na
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Comunidade Ourolanda que esta dificultando o transporte escolar das crianças e
os produtores de tirar seus produtos. Lembrou que fez um requerimento em
fevereiro deste ano solicitando informações sobre a construção das quatrocentas
e doze casas populares do Programa Minha Casa Minha Vida, e até o presente
momento não obteve resposta. Acrescentou que dois projetos já foram votados
em regime de urgência para a construção, mas até agora não viram nenhuma
movimentação. Outra cobrança que não obteve resposta é referente ao aumento
abusivo da taxa de água. Disse que já protocolou no Ministério Público todos os
requerimentos aprovados nesta Casa de Leis e encaminhados ao Executivo que
não tiveram respostas, pois a sociedade quer esclarecimentos sobre todas as
ações promovidas. Por fim, falou que o Prefeito tem que priorizar a saúde, se
colocando a disposição para ajudar, pois que o melhor para a população.
Prosseguindo utilizou a tribuna o vereador Charles Miranda Medeiros que
cumprimentando a todos, disse que a administração está passando por um
momento crítico, e por ser servidor público a vinte e seis anos, acompanhou
vários gestores que passaram pela prefeitura, sendo que agora as demandas
aumentaram e os problemas também. Citou que a gestão atual está tendo um
desgaste muito grande, pois os postos de saúde têm que fazer o primeiro
atendimento, ficando para os hospitais o atendimento somente de urgência e
emergência, conforme determinação do Governo do Estado. Acrescentou que o
horário de atendimento dos postos de saúde é das 07h00min até as 17h00min,
com intervalo de duas horas, respeitando lei trabalhista. Disse que o problema
ocorre que no período noturno, aonde os moradores vão direto ao hospital por
não haver postos de saúde em funcionamento e ainda assim não conseguem ser
atendidos. Mencionou que o problema na saúde ocorre em todo o país, pois
devido a falta de gestão, faltam médicos e recursos para possíveis investimentos.
Citou que o Posto de Saúde da Praça Cívica tem dois médicos para atender uma
media de duzentas pessoas, sendo uma demanda muito grande. Falou que
mesmo com todas as dificuldades o Prefeito foi quem mais realizou obras no
município, citando a construção dos Postos de Saúde que são referência no em
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nível de Estado. Disse que mesmo com a grande demanda e o pouco recurso que
o município recebe, fica difícil atender os moradores do município e também
das cidades vizinhas. Fez suas considerações finais, agradeceu. Prosseguindo,
utilizou a tribuna o vereador Luiz Carlos de Queiroz que iniciou
cumprimentando a todos os presentes. Parabenizou a secretária Célia pela gestão
que vem realizando junto ao Departamento de Meio Ambiente. Falou que
antigamente existia uma equipe que realizava a poda das árvores e mesmo com
todas as dificuldades faziam um serviço de qualidade. Parabenizou o vereador
Mendonça que vem mostrando as grandes obras que o nosso prefeito realizou e
está realizando no município, sendo o gestor que mais fez, comparando com
outros gestores. Citou a matéria de um jornal do município, em que o Prefeito
vem esclarecer que não estão faltando medicamentos nas farmácias básicas, e
que isso é apenas mentira. Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso
da palavra o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) disse que até na
farmácia particular faltam medicamentos e porque no Poder Público não pode
faltar? Retornando, o vereador Luiz Carlos Queiróz afirmando que o Prefeito
solicitou o estudo para a elaboração e realização do Concurso Público. Fez mais
algumas considerações, agradeceu. Na Sequência, a vereadora Aparecida
Scatambuli Sicuto (Cida) que cumprimentando a todos, iniciou parabenizando
aos organizadores pelo lançamento do 7º Leilão para Salvar Vidas e a Escola
Presbiteriana pela realização da 2ª Feira Tecnológica. Falou que Secretário de
Saúde a respondeu via WhatsApp, explicando que estará colocando em ordem a
distribuição dos medicamentos e que a dificuldade está apenas na questão do
farmacêutico, pois somente ele pode separar e distribuir os medicamentos aos
postos de saúde. Acrescentou que é apenas esse transtorno que vem ocorrendo, e
que não está e nem haverá a falta de medicamentos nas Unidades Básicas de
Saúde. Citou ainda que está estudando a reabertura da Farmácia Básica da
Rodoviária. Disse que recebeu o cronograma de trabalho realizado pela
Secretaria de Infraestrutura da semana passada, garantindo que os serviços estão
sendo elaborados na medida do possível. Agradeceu ao vereador Luiz Carlos por
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solicitar aos secretários a comparecerem nesta Casa de Leis para dar explicações
sobre as ações em suas respectivas pastas. Por fim parabenizou a todos
envolvidos na elaboração e execução da pavimentação asfáltica do bairro Jardim
das Araras. Na sequência utilizou a tribuna o vereador Mequiel Zacarias
Ferreira que cumprimentando a todos, iniciou parabenizando alguns eventos
que foram realizados no município, com destaque para o Teatro Experimental e
os espetáculos para bebês; a Feira de Ciência e Tecnologia da Escola
Presbiteriana e também ao 1º Festival de Clube Mães da Comunidade Mundo
Novo. Falou também sobre os professores que estão em greve, reivindicando
seus direitos e melhorias junto ao Governo do Estado, afirmando ter seu apoio
nessas reivindicações. Disse que suas cobranças são concretas e vem pedindo
que o município tenha um posicionamento positivo, mas está percebendo que
isso não vem acontecendo. Citou que alguns dias vêm falando e insistindo sobre
a abertura da CPI da Saúde, e que já apresentou na tribuna o requerimento e
precisa das assinaturas, pois, não vê melhoras e nem evolução por parte da
Secretaria de Saúde em buscar soluções. Acrescentou ainda que se visitarem o
site do Ministério da Saúde e Controladoria Interna irão perceber que tem
notificações desde o ano de 2017 sendo feitas sistematicamente e nada se
resolve, tanto da parte do Prefeito quanto da parte de quem está à frente da
Secretaria, pois a perda de recursos mencionada pelo Prefeito é relativamente
pequena, mas é pequena pra quem realmente não precisa, que a falta de remédio
é normal e que aquele recurso não irá fazer falta, mais pra quem precisa faz
muita diferença. Falou que será preciso fazer mais um requerimento para a
Águas de Alta Floresta, pois recebe reclamações frequentemente, e a última
recebida foi sobre a instalação da rede de esgoto, na qual o morador tem que
pagar uma taxa no valor de cento e dez reais para ligação do esgoto, além de ter
que comprar todo o material e arcar com todas as despesas de perfuração para a
rede, sem contar a taxa de reajuste aplicada no decorrer da concessão com a
empresa. Cobrou mais uma vez a manutenção das Estradas Vicinais onde
passam o transporte escolar, citando que na Vicinal 2º Norte está há alguns
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meses com problemas críticos e que os alunos não estão conseguindo se deslocar
até a escola. Acrescentou que infelizmente o setor produtivo está tendo
prioridade e uma atenção melhor, porém falou que é Lei que as vias estejam em
perfeitas condições para o transporte escolar. Aproveitou para cobrar a
molhagem das ruas com caminhão pipas para amenizar a poeira, que o serviço é
necessário mesmo sabendo que ideal é a pavimentação asfáltica, no entanto
muitos moradores já estão sendo prejudicados pela poeira. Parabenizou a
conclusão da arena esportiva da Praça Cívica. Sobre o Posto da Rua B, disse que
a obra precisa da liberação de recursos para que possa ser finalizada. Fez mais
algumas considerações, agradeceu. Na sequência utilizou a tribuna o vereador
Marcos Roberto Menin que cumprimentando a todos, disse que ouviu
atentamente ao pronunciamento dos vereadores, e que realmente devem parar de
reclamar e ficar se lamentando, mas sim ajudar a resolver os problemas. Falou
que o Prefeito faz milagre em cuidar do município com o pouco maquinário
disponível. Sobre o regime de urgência que está nessa Casa, disse que deveriam
votar o mais rápido possível, autorizando a venda destes maquinários que estão
sucateados e solicitou que outros possam ser adquiridos para melhorar o serviço
a ser realizado. Acrescentou que cada vereador deveria cobrar dos representantes
eleitos na última eleição, a fim de conseguir recursos a serem investidos no
município. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Na sequência utilizou a
tribuna o vereador Emerson Sais Machado que cumprimentando a todos, falou
sobre reunião entre os vereadores e a Secretaria de Desenvolvimento, onde
puderam tratar de vários assuntos relacionados à pasta, dentre eles a poda e
manutenção das arvores do município. Mencionou também a questão dos lotes
sujos que se encontram sujos e abandonados, dizendo que têm que ser multados
todos aqueles não cumprem com suas obrigações. Citou sobre pessoas que
fizeram o concurso do Estado e não foram convocados para assumir o concurso,
citando como exemplo a POLITEC, que se encontram praticamente
abandonados e com muitos problemas no município. Agradeceu ao Deputado
Federal Carlos Bezerra por disponibilizar uma emenda que será destinada a
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pavimentação asfáltica do bairro Jardim Guaraná. Reforçou mais uma cobrança,
para que a Prefeitura elabore na área de Infraestrutura, um serviço de mais
qualidade nos bairros, passando a motoniveladora e o rolo compactador.
Reafirmou novamente a necessidade de uma reforma tributária no município
para aumentar a arrecadação, a fim de elaborar mais obras e adquirir novos
maquinários. Acrescentou que muitos empresários possuem inúmeros lotes na
cidade e pagam poucos impostos causando um prejuízo muito grande para
arrecadação, por esse motivo da necessidade urgente em fazer a reforma
tributária. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Na sequência o Senhor
Presidente solicitou do Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo
regimental, o qual todos concordaram. Neste momento a Vereadora Elisa Gomes
Machado solicitou questão de ordem para explicação pessoal após ter sido citada
pelo vereador Luiz Carlos em seu pronunciamento, conforme Regimento
Interno, sendo acatado pelo Presidente. Passando à Ordem do Dia, foi
solicitada ao secretário a leitura do VETO nº 003/2019, Assunto: RAZÕES
DO VETO TOTAL ao Projeto de Lei nº 016/2019, de iniciativa dessa Casa
Legislativa, que “revoga a Lei Municipal nº 2.392/2017, de autoria do Executivo
Municipal, o qual foi discutido pelos vereadores: Silvino Carlos Pires Pereira
(Dida) registrou e pediu que os vereadores rejeitassem o veto. Comentou que
essa matéria já foi muito debatida. Falou que essa matéria vem para auxiliar a
administração pública. Lembrou que anteriormente foi votado um projeto nessa
Casa de Leis que bagunçou a folha salarial dos servidores, principalmente da
Infraestrutura. Por fim solicitou ao Presidente que promulgue a Lei. Valdecir
José dos Santos (Mendonça) Disse que irão derrubar esse veto, corrigindo uma
injustiça que aconteceu no passado, pois votaram um projeto para diminuir o
salário dos servidores da Infraestrutura com a promessa de que encaminhariam
para essa Casa de Leis outro Projeto de Lei para regularizar essa situação, porem
ficou apenas na promessa. Emerson Sais Machado Explicou ao público
presente qual era a finalidade do projeto e o porquê votariam contra o veto do
Executivo. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi
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rejeitada por unanimidade. Prosseguindo foi solicitada ao secretário a leitura da
Redação Final do 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 qual foi discutido pelo vereador Emerson Sais
Machado explicando que o projeto é para coibir que empresas envolvidas com
fraude ou sendo investigadas fiquem suspensas de participar das licitações, ate
que seja averiguado todas as situações, buscando resguardar o pouco recurso
público disponível. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual
foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo foi solicitada ao secretário a leitura
da Subemenda nº 001/2019 que “aditiva e modificativa a Emenda nº
002/2019”, de autoria dos vereadores: Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias
Ferreira e Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), o qual foi discutido pelos
vereadores: Elisa Gomes Machado disse que na Emenda de autoria da Mesa
Diretora não constava o tempo que seria realizado as avaliações e juntamente
com a Vereadora Cida e o Vereador Mequiel, resolveu acrescentar a fim de
melhorar o projeto. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual
foi aprovada por unanimidade. Foi solicitada ao secretário a leitura da Emenda
nº 002/2019, que “aditiva e modificativa ao Projeto de Lei nº 018/2019, altera
dispositivos da lei municipal nº 1957/2011, de 26-dez-2011 (dispõe sobre a
reestruturação do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Câmara
Municipal de Alta Floresta, da estrutura organizacional, e dá outras
providências)”, de autoria da Mesa Diretora, a qual foi discutida pelo vereador
Emerson Sais Machado explicou que a subemenda é boa e não irá alterar
objetivo e nem o contexto do projeto, a matéria foi colocada em votação, a qual
foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Secretario realizou a Leitura do
Projeto de Lei nº 018/2019, que em súmula “altera dispositivos da Lei
Municipal nº 1957/2011, de 26-dez-2011 (dispõe sobre a reestruturação do plano
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de cargos, carreiras e salários dos servidores da Câmara Municipal de Alta
Floresta, da estrutura organizacional, e dá outras providências)”, de autoria da
Mesa Diretora, o qual não discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual
foi aprovada por unanimidade. Na seqüência foi solicitado ao secretario a leitura
do Requerimento nº 045/2019 que “REQUER NOVAMENTE, que seja
oficiado o Prefeito Municipal, que envie plano de ações a serem adotadas pelo
Executivo para correção do índice da folha conforme destacado agora pelo
Termo de Alerta 049/GAM/2019 do TCE de 21 de maio de 2019, cujo
percentual atingiu 63,34% de gasto com pessoal, que inclusive, pontuou
vedações e limitações para o Executivo Municipal, bem como, a previsão das
penalidades descritas na LRF, para apreciação”, de autoria do vereador Mequiel
Zacarias Ferreira, o qual foi discutido pelos vereadores: Mequiel Zacarias
Ferreira disse que continua acompanhando a questão de índice de folha. Falou
que conforme vem acompanhando desde 2017, o Executivo não consegue
estabelecer o índice de folha dentro do que especifica a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Informou que dentro desse requerimento quer informações sobre como
irão resolver sobre o Índice da Folha conforme notificação do Tribunal de
Contas do Estado, uma vez que os Requerimentos que saíram dessa Casa
nenhum deles foram respondidos. Disse que não sabe qual é o plano de trabalho
que está sendo adotado pelo Prefeito para resolver o problema. Salientou ainda
que precisou vir uma notificação do Tribunal, pois essa Casa de Leis não é forte
o suficiente para exigir uma solução. Falou que está simplesmente reforçando a
cobrança do Tribunal. Por fim, falou que é lamentável fazer um requerimento
reforçando que seja atendido o pedido de outro órgão. Valdecir José dos Santos
(Mendonça) comentou que para baixar o índice de folha só se fechar o
Executivo, pois já estão faltando servidores em algumas pastas como a
Infraestrutura e Educação. Afirmou que a receita é baixa, assim aumentando o
índice de folha. Falou que o correto é realizar uma reforma tributária no
município. Elisa Gomes Machado disse que o requerimento é bem pertinente e
que também já elaborou um requerimento com o mesmo assunto e que precisou
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o Tribunal de Contas determinar em até 150 dias que o Prefeito realizasse o
concurso. Falou que o índice da folha está extremamente auto e que esta
cobrando uma solução há algum tempo. Informou que todos os dias são
publicados no Diário Oficial, novas contratações e nomeações. Lembrou que
semana passada apresentou os dados alarmantes sobre a folha. Disse que a
muitos contratados em cargos que deveriam ser de efetivos. Por fim falou que
existem muitos contratados em pastas que não precisam e que acabam
desfalcando outras mais importantes. Mequiel Zacarias Ferreira afirmou que
seu trabalho é fiscalizar. Disse não ser Prefeito e muito menos Secretário.
Comentou que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece as regras para o
funcionamento de ambos os lugares e quem não quiser cumprir a Lei que abra
espaço para quem queira. Falou que é uma situação muito simples. Disse que se
alguém sabe qual é o problema então faça a denúncia, pois o vereador está aqui
para isso. Relatou que nas visitas as secretarias, há sempre o comentário
questionando, por exemplo, “o que “fulano” está fazendo aqui”, demonstrando a
fragilidade das contratações até na relação interna dos servidores. Comentou que
está determinado por Lei é 54% e isso não pode ser alterado e nem discutido,
tem que ser respeitado, agora se o Sr Prefeito não quer respeitar então pelo
menos responda, dizendo que não irá enquadrar a folha nesse índice e pronto.
Disse que o Poder Executivo é obrigado a responder ao Poder Legislativo.
Valdecir José dos Santos (Mendonça) disse que o concurso só será realizado
porque o Prefeito foi pessoalmente explicar a situação do município no Tribunal
de Contas, porém acredita que é impossível baixar a folha sem afetar os serviços
realizados pela Prefeitura. Emerson Sais Machado Disse que essa situação é
delicada, pois até o órgão que fiscaliza está com o índice de folha. Demilson
Nunes Siqueira disse que a preocupação dos vereadores é que os serviços
possam ser realizados. Disse que questionou o Prefeito sobre o índice de folha e
que foi respondido que Alta Floresta hoje tem 65 mil habitantes pelo Plano
Diretor e pelo IBGE tem apenas 51 mil Habitantes, e segundo o Prefeito o Posto
de Saúde e as Escolas precisam de mais servidores e por conta disso não
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conseguem baixar mais a folha. Falou que sempre cobra o Prefeito para manter a
folha dentro do índice permitido. Disse que votará favorável ao requerimento,
pois o assunto é valido. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a
qual foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo foi solicitada ao secretário a
leitura do Requerimento nº 046/2019 que “REQUER que seja oficiado o
Prefeito Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que determine aos
departamentos responsáveis que enviem informações de como está o
cumprimento da Notificação Recomendatória nº 003/2017, expedida pelo
Ministério Público ao Poder Executivo em 19 de Dezembro de 2017, referente à
contratação dos profissionais fonoaudiólogo e psicólogo para o Centro
Educacional Especializado em Deficiência Auditiva - CEEDA, para
apreciação”, de autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), o qual
foi discutido pelos vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) pediu
voto favorável aos vereadores, pois a instituição está sem esses profissionais,
dificultando o acompanhamento dessas crianças. Falou que já existe uma
determinação do Ministério Público para a contratação e o Executivo o fez.
Disse que o requerimento é só para obter informações de como anda o processo
de contratação. Mequiel Zacarias Ferreira falou sobre o Requerimento da
vereadora Cida, salientando que fez a indicação nº 331/2018 por ocasião da
visita realizada no CEEDA juntamente com a vereadora, ainda ano passado,
para que essa medida fosse tomada para não prejudicar o início do ano e já se
passaram cinco meses e o problema não foi resolvido. Pediu que se acaso o
requerimento fosse respondido, que lhe encaminhe uma cópia, pois a sua
indicação não foi respondida, assim como tudo que é encaminhado para o
Executivo. Valdecir José dos Santos (Mendonça) disse que essas contratações
precisaram ser realizadas com urgência. Falou que no requerimento pede a
contratação, porem irão ter dificuldades devido o índice da folha estar alto.
Falou que é a favor das contratações, porém há várias outras pastas que estão
necessitando com mais urgência. Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) falou
para os vereadores que não estão discutindo o índice de folha, mas sim a
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contratação, e como o Prefeito é recebeu uma recomendação do Ministério
Público tem que realizar para não responder futuramente. Charles Miranda
Medeiros comentou que há controversas na Lei, pois o Tribunal de Contas
notifica a Prefeitura por estar com índice da folha acima do permitido, pedindo
que enxugue a folha e realmente tem em alguns setores que devem diminuir o
número de servidores para dar prioridade para três pastas Saúde, Educação e
Infraestrutura, pois os outros serviços não são tão emergenciais. Lembrou que
quando teve ação da biometria do Cartório Eleitoral, a Prefeitura disponibilizou
12 servidores para agilizar o serviço o que lhe causou estranheza, pois nenhum
serviço foi prejudicado, mostrando que Executivo poderia trabalhar sem esses
funcionários economizando recursos. Oslen Dias dos Santos (Tuti) disse que o
índice de folha é uma “novela antiga”, e mesmo com a criação do concurso não
diminuiria em nada, pois a quantidade de servidores será o mesmo. Neste
momento o senhor presidente solicitou autorização do Soberano Plenário para
leitura, discussão e votação das moções em bloco, o qual foi aprovado por todos.
Em seguida foi solicitada a leitura em bloco da Moção nº 015/2019, de
“CONGRATULAÇÕES com o Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Alta
Floresta e o curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, pela nota
máxima na avaliação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP, do Ministério da Educação - MEC”, de autoria do
vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Moção nº 016/2019 de
“CONGRATULAÇÕES com o Grupo Pioneiros da Floresta pelo sucesso e
brilhantismo na realização do 1º Encontro de Pioneiros”, de autoria do vereador
Marcos Roberto Menin, os quais foram discutidos inicialmente pelos autores:
Mequiel Zacarias Ferreira que parabenizou Instituto Federal de Mato Grosso –
Campus Alta Floresta e o curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
que alcançou a nota cinco na avaliação do MEC e que enquanto acadêmico sabe
como é difícil um curso atingir a nota máxima, que é um esforço de toda a
comunidade acadêmica e que acompanha a pauta da educação e mesmo em um
momento difícil em que o Governo faz cortes nas instituições o curso foi bem
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avaliado e Marcos Roberto Menin 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, Valdecir José dos Santos
(Mendonça), Emerson Sais Machado e Elisa Gomes Machado. Após as
discussões, as matérias foram colocadas em votação em bloco, a qual foi
aprovada por unanimidade. Prosseguindo foi solicitada ao secretário a leitura da
Indicação nº 194/2019 no qual “INDICA ao Prefeito Municipal, Asiel Bezerra
de Araújo, após apreciação e aquiescência do soberano Plenário, a necessidade
de criar o cargo de Monitor de Transporte Escolar, observado a forma adequada
de provimento de cargo público, com finalidade de segurança, acompanhamento
e a organização da atividade, desde o embarque dos alunos até desembarque na
escola de destino, assim como desde o embarque, no final do expediente escolar,
até o desembarque nos pontos estratégicos, entre outras tarefas correlatas, de
acordo com as normas que forem emanadas pela pasta competente”, de autoria
do vereador Charles Miranda Medeiros, a qual foi discutida pelo vereador
Charles Miranda Medeiros acrescentou razões a propositura de sua autoria,
dizendo que o motorista do ônibus não tem como ficar cuidando das crianças e
do trânsito ao mesmo tempo e devido ao bullying que ocorre com as crianças
especiais dentro do ônibus está solicitando o prefeito que crie um cargo de
monitor dentro do ônibus para realizar esse acompanhamento. Fez mais algumas
considerações, agradeceu. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação,
a qual foi aprovada por unanimidade. Explicação Pessoal: A vereadora Elisa
Gomes Machado ponderou que no pronunciamento do vereador Luiz Carlos que
leu uma matéria no jornal onde o Prefeito fala que não faltam medicamentos,
citando uma cobrança realizada pela vereadora nas sessões, acrescentando que
todos vereadores sabem que faltam medicamentos e material básico na Unidades
de Saúde da Zona Rural. Disse com todo respeito ao Prefeito, que ele precisa
visitar as unidades de saúde e verificar a realidade e as condições que se
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encontram. 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 cinquenta e cinco 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.
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