
 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 1 de 11 
 
Avenida Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716 

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

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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, ao quarto dia do mês de 

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

sob a Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais 

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

Scatambuli Sicuto (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). Neste intermédio o senhor presidente observou a ausência 

em Plenário dos vereadores Luiz Carlos de Queiroz, Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) e Oslen Dias dos Santos (Tuti). 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. Neste intermédio 

registrou a presença do vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti). Passando ao 

Expediente, foi colocada em discussão e votação a ata da sessão anterior (17º 

Sessão Ordinária), a qual foi aprovada com ausência em plenário dos vereadores 

Luiz Carlos de Queiroz e Valdecir José dos Santos (Mendonça). Em seguida o 

Senhor Secretário fez a leitura das seguintes correspondências recebidas: 

Oficio 131/2019-DE, encaminhando o Balancete Financeiro relativo ao mês de 

abril de 2019, do Diretor Executivo do IPREAF, Valmir Guedes Pereira; e 

Oficio nº 008/2019–DL, encaminhando a Relação de Processos Licitatórios 

Homologados, do Chefe do Departamento de Licitações, Paulo Fernando do 

Nascimento Martins. Após o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

matérias em apresentação: Indicação nº 206/2019, de autoria da vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida); Indicações nºs 207 e 208/2019, de autoria 

da vereadora Elisa Gomes Machado; Indicações n°s 209 e 210/2019, de autoria 

do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; e Projeto de Lei nº 1985/2019, de autoria 

do Executivo Municipal. Neste intermédio registrou a presença dos vereadores 
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Luiz Carlos de Queiroz e Valdecir José dos Santos (Mendonça). 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. Falou 

para a Ilmarli que admira sua luta e liderança que exerce pela classe. Disse que 

os políticos fazem propostas e promessas em campanha, mas quando são eleitos 

esquece-se de cumpri-las. Colocou a disposição seu gabinete pela luta dos 

professores, pois a educação é a maior coluna de sustentação de uma nação. 

Falou que o dever dos vereadores é pressionar o Governo do Estado através de 

ofício assinados por todos. Afirmou que está estranhando a pintura nas vias da 

cidade, pois depois que passou o aniversário à pintura parou. Acrescentou que 

esqueceram de fazer o serviço pintura das vias nos bairros e que a cidade deveria 

ser pintada e realizada a manutenção o ano todo, trazendo o bem estar ao 

cidadão. Sobre a ponte da Cidade Bela comentou que a obra não está parada, 

estando aguardando o processo de licitação, pois os tubos são fabricados apenas 

por uma empresa no país, acreditando ser desnecessário o processo licitatório. 

Fez mais algumas considerações, agradeceu. Na seqüência a próxima a usar a 

tribuna a vereadora Elisa Gomes Machado que cumprimentando a todos, 

deixou seu apoio incondicional ao movimento de paralisação da educação 

estadual. Disse que irá elaborar uma moção de repúdio juntamente com o 

vereador Mequiel para o governador Mauro Mendes conforme pedido dos 

profissionais da educação, deixando em aberto para qualquer vereador que 

queira assinar. Comentou sobre o projeto referente ao Leilão de Equipamentos 

do Executivo que foi derrubado o pedido de urgência na última Sessão 

Ordinária, e o projeto está tramitando ordinariamente, para que pudesse, 

juntamente com os vereadores Mequiel e Dida, terem um tempo maior para 

verificar os lotes que serão leiloados. Relatou que estão tendo dificuldades com 
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lotes um e dois, pois são muitos itens e a comissão não tem a relação desses 

bens, acreditando que até a próxima semana esteja liberada. Com relação à 

saúde, falou que adiantaria ficar trocando de secretários se o Prefeito não definir 

sua prioridade. Relatou que esteve conversando com o Secretário de Saúde, o 

qual disse que está se organizando e verificando a relação de pessoal para 

regularizar as unidades de saúde a fim de voltar a receber os recursos que foram 

cortados pelo Governo Federal e que irá também tentar regularizar a falta de 

medicamentos. Fez suas considerações finais, agradeceu. Prosseguindo utilizou 

a tribuna o vereador Charles Miranda Medeiros que cumprimentando a todos, 

disse não está surpreso com os acontecimentos sobe a educação, pois é só 

acompanhar as atividades no período em que foi prefeito de Cuiabá, deixando o 

município como o pior índice na saúde. Lembrou também que uma empresa do 

Mauro Mendes esteve prestando serviços na região e quando concluíram o 

serviço deixaram uma dívida gigante na região e logo após solicitou recuperação 

judicial. Falou que está junto com os servidores da educação e assinará com 

orgulho a moção de repúdio ao Governador. Comentou que os servidores da 

educação não têm suporte na parte da saúde, e existe um desmerecimento tão 

grande com os servidores do estado. Disse que é favorável a terceirização dos 

medicamentos e da merenda escolar, pois o Executivo não consegue manter o 

mínimo de medicamentos para atender a população e também não possui 

controle sobre a distribuição da merenda escolar, ocasionando um desperdício 

de alimentos. Reforçou seu pedido para sinalizar da faixa de ciclismo, pois os 

condutores estão perdidos. Fez mais algumas considerações, agradeceu. 

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

cumprimentando a todos os presentes. Disse que leu em uma matéria que o 

Secretário está mudando o horário do atendimento que será das 7h as 11h, para 

atendimento ao público e das 13h as 17h, para atendimento interno, 

parabenizando pela medida tomada. Acrescentou que não concorda somente 

com o atendimento interno na parte da tarde, pois o atendimento deveria ser 

aberto ao público e interno durante todo o horário de expediente, prejudicando 
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assim o atendimento a população. Cobrou novamente os responsáveis pela 

Gestão da Águas de Alta Floresta, propondo que o Presidente convide-os para 

uma reunião e continuar a debater sobre as problemáticas e as reclamações 

recebidas dos serviços prestados. Mencionou que há dias atrás dois moradores 

foram mal atendidos e o ligaram para ir a Águas de Alta Floresta para ajuda-los 

a resolver o problema, e quando solicitou o número do responsável, foi 

informado pela atendente que estava proibida de passar o contato de seus 

superiores. Sobre a moção de repúdio ao Governador do Estado, sugeriu que 

fosse de autoria da Câmara Municipal com cópia a todos os deputados estaduais 

e assim verificar quais deputados estará apoiando a educação. Neste momento 

leu um faixa da manifestação que está exposta no Plenário e que lhe chamou 

muito a atenção, com os seguintes dizeres: “Nossa bandeira é a educação e a de 

vocês?”. Afirmou dizendo que a bandeira dos vereadores é ser instrumento de 

cobrança para que o Governo do Estado respeite a categoria. Cobrou a falta de 

respeito também do Governo do Estado em relação à manutenção das vias 

estaduais da região, citando o risco aos motoristas que trafegam por elas, em 

especial ao trecho do Trevo Chapéu de Couro a Nova Monte Verde. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu. Próximo a usar a tribuna foi o vereador 

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

dizendo aos professores que podem contar com seu apoio para moção de repudio 

ao governador Mauro Mendes e quer saber qual deputado apoiará a causa. Falou 

que irá fazer uma emenda junto com a vereadora Elisa e o vereador Mequiel no 

Projeto de Lei sobre o leilão para que os valores arrecadados sejam destinados 

para aquisição de novos equipamentos para atender a Secretaria de 

Infraestrutura. Solicitou que o Secretário de Saúde venha a essa Casa de Leis e 

apresente através de uma reunião com os vereadores o planejamento que tem 

para a pasta. Comentou que faltam duas assinaturas para estabelecer uma 

Comissão Processante para afastar o Prefeito de imediato, e averiguar as várias 

irregularidades que tem na atual gestão. Afirmou que mesmo com alguns 

problemas a ponte do bairro da Cidade Bela estava atendendo os moradores do 
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bairro, e agora com toda essa demora na aquisição de materiais esta causando 

um transtorno imensurável. Fez suas considerações finais, agradeceu. 

Prosseguindo, utilizou a tribuna o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão) 

que iniciou cumprimentando a todos os presentes. Agradeceu a Secretaria de 

Infraestrutura pelas atividades realizadas no Bairro Boa Nova. Relatou um fato 

ocorrido, onde a equipe da Secretaria estava limpando a frente de uma área 

privada, sendo um absurdo com o dinheiro público, pois a responsabilidade da 

limpeza é de seu proprietário. Sobre a manifestação da educação disse estar 

muito triste, pois os alunos irão sofrer no futuro, porém esse ato é justo e estão 

reivindicando apenas seus diretos, deixando as portas abertas desta Casa de Leis 

a todos. Relatou a situação triste que os professores estão passando dentro da 

sala de aula com alunos que não os respeitam. Agradeceu. Na sequência utilizou 

a tribuna o vereador Mequiel Zacarias Ferreira que cumprimentando a todos, 

disse que quando uma categoria está aqui em protesto é porque se encontra em 

uma situação realmente complexa. Afirmou que seu trabalho está sintonizado e 

sincronizado com a classe, sendo corresponsável pela situação por neste 

momento ser um ente público, mesmo em escala municipal, e precisa manter a 

representação da categoria. Falou que fica evidente a falta de compromisso dos 

Governos Municipal, Estadual e Federal com a educação e a atual condição de 

desmonte desse direito. Afirmou que irá fazer a moção de repúdio em desfavor 

ao Governador do Estado lembrando ele que não se pode brincar com uma 

categoria que tem tanta responsabilidade. Disse que os vereadores devem 

explicar para população que professor não faz greve atoa e que todas as greves 

são oriundas de lutas e as reclamações legítimas e verdadeiras da realidade 

vivida. Relatou que nesse caso tem a pauta relativa ao RGA, à convocação dos 

concursados e o cumprimento efetivo da Lei Estadual 510/2013 - relativo ao 

subsídio da educação básica, que são elementos básicos, sem falar da questão da 

infraestrutura e das condições de trabalho que infelizmente estão cada dia piores 

nas escolas. Disse que fazer uma moção de repúdio junto ao governo do Estado 

é muito fácil, mas se lembrarmos em um passado recente o município de Alta 
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Floresta, o mesmo não respeitou o RGA da categoria da educação de maneira 

integral também e quem votou foram os vereadores desta Casa de Leis, que 

permitiram tal situação. Falou que infelizmente a Secretaria Municipal de 

Educação está cada dia pior para se trabalhar no ponto de vista pedagógico e 

estrutural e que sua cobrança vem desde o início do mandato, na qual há uma 

série de ações que mostra o descaso e o desrespeito como a educação. Citou que 

a Creche do Jardim Panorama foi inaugurada, mas continua subtilizada, estando 

somente às turmas que estavam no prédio alugado e que a Secretaria de 

Educação não foi capaz de fazer a creche funcionar integralmente. Já a Creche 

do Jardim Imperial disse que está “indo a passos extremamente lentos” e 

enquanto isso o pessoal está em um prédio alugado funcionando da maneira que 

é possível. Acrescentou dizendo que os vereadores devem se preocupar em 

buscar melhorias para o município. Disse que o posicionamento do Governo do 

Estado em relação ao movimento de greve não é um comportamento legítimo de 

um governante, sendo uma atuação totalitarista/autoritarista. Falou que 

recentemente acompanhou um determinado sindicato (que não é da categoria da 

educação) que passou por algumas situações bastante preocupantes no ponto de 

vista da violência e repressão no movimento de greve, o que é inadmissível. 

Mencionou que a forma como o Governo do Estado vem monitorando a greve é 

no mínimo questionável, sem contar o atendimento que ele faz em relação à 

categoria. Disse que foi informado pela Ilmarli que o Mauro Mendes irá fazer 

uma proposta para a categoria ainda na semana, mas com o “andar da 

carruagem” vai ser bem ruim. Falou que continuará acompanhando e cobrando, 

mas infelizmente as mudanças so acontecem no nível da luta e coletividade. 

Pediu que os vereadores tenham um posicionamento mais sistemático quanto 

aos deputados para que possam ajudar a construir na sociedade a noção correta 

sobre o movimento de greve, que não é brincadeira e que de fato tenha a 

educação como prioridade. Disse que falar sobre a educação como prioridade é 

fácil, mas fazer da educação uma prioridade é outra história, ocorrendo em todas 

as esferas e no município precisa ser mais incisivo em suas cobranças, não 
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aceitando determinados posicionamentos. Relatou que esteve em um evento 

onde a Secretária de Educação deixou a entender que os professores precisam 

ser submissos e obedientes, e que a categoria teria que obedecer as decisões da 

direção, situação essa que não funciona, pois o Brasil é um país democrático e o 

que não está sem cumprido tem que ser corrigido com diálogo e formação. 

Deixou seu apoio a categoria, que necessita continuar unida e ainda mais forte, 

pois a tendência da situação não é das melhores. Parabenizou aos professores 

pela resistência, luta e organização. Fez suas considerações finais, agradeceu. Na 

sequência utilizou a tribuna o vereador Marcos Roberto Menin que 

cumprimentando a todos, disse que independente de ser do partido do 

governador, não se esconderá, apoiará a manifestação e assinará a moção de 

repúdio. Falou que a educação está acima de tudo, pois uma pessoa educada 

entra e sai em qualquer lugar. Parabenizou a Lena, presidente do bairro Jardim 

Primavera pelas cobranças em prol ao seu bairro e pela realização dos 

campeonatos de futebol que constantemente são organizados. Afirmou que até o 

momento o Prefeito não foi dialogar com o Governador e nem buscar melhorias 

para o município, deixando entender que o município está tudo bem e não 

precisa de nada, ficando difícil cobrar algo do Governo. Sobre os serviços 

realizados pelo Executivo disse não pode ser feito em quantidade e sim prezar 

pela qualidade, algo que não está ocorrendo. Fez mais algumas considerações, 

agradeceu. Neste intermédio o senhor presidente solicitou ao soberano plenário, 

autorização para fazer o uso da tribuna da própria mesa, o qual foi aceito por 

todos. Prosseguindo utilizou a tribuna o vereador Emerson Sais Machado que 

cumprimentando a todos, falou que até o momento não houve um diálogo entre 

o prefeito e o Governador e caso venham encaminhar uma moção poderá fechar 

algumas portas para o município. Sugeriu então que fosse, num primeiro 

instante, elaborado e enviado um oficio assinado por todos os vereadores 

solicitando providências do governo do estado com relação à educação. Usando 

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

Zacarias Ferreira disse que o diálogo já vem sendo realizado, porém o 
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governador não está sensível as reais necessidades da educação. E essa moção 

seria para repudiar a falta de diálogo do governo com a classe. Retornando, o 

vereador Emerson Sais Machado falou que seria melhor encaminhar um ofício 

assinado por todos cobrando soluções. Afirmou que até o momento não teve 

nenhum tipo de comunicação entre está Casa de Leis e o Governador, sendo 

muito agressivo já encaminhar uma moção de repúdio. Falou que se os 

vereadores acharem necessário pode fazer. Na sequência o Senhor Presidente 

solicitou do Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo 

regimental, o qual todos concordaram. Passando à Ordem do Dia, 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. 

Prosseguindo, foi solicitada ao secretário a leitura da Redação Final do Projeto 

de Lei nº 018/2019 que “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 pelos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira usou a tribuna só 

para informar para quem está escutando a sessão via rádio ou no plenário, que 

nesse momento estará sendo votada a Redação Final de uma alteração na Lei 

Municipal 1957/2011, que trata das funções gratificadas para algumas funções 

exercidas por servidores na Câmara Municipal, pois, na sessão passada foi 

aprovada uma Emenda, uma Subemenda e o Projeto de Lei, e o procedimento de 

Redação Final serve para unificar as alterações da propositura em um único 

documento. Emerson Sais Machado coadunou com o pronunciamento do 

vereador Mequiel, devido à necessidade de haver uma explicação melhor para 

quem está acompanhando a sessão a distância para que haja entendimento. Falou 

que o projeto serve para adequar o salário de alguns servidores, citando a 

questão das faxineiras que tem o salário defasado comparado com os demais 

servidores desta Casa de Leis. Após a discussão, a matéria foi colocada em 
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votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi solicitada ao 

secretário a leitura do Projeto de Lei nº 017/2019, que “dispõe sobre a 

instituição do “Abril Laranja” no âmbito do município, mês de Prevenção da 

Crueldade contra os Animais, e dá outras providências”, de autoria do vereador 

Charles Miranda Medeiros, o qual foi discutido pelos vereadores: Charles 

Miranda Medeiros disse que é comum o Executivo Municipal alinhar seu 

calendário de eventos com o calendário federal como acontece com o Outubro 

Rosa, Novembro Azul, dentre outros. Falou que fica a indicação para instituir o 

Abril Laranja, que está relacionada aos cuidados dos Animais, que muitas vezes 

são um reservatório de doença. Disse que existem doenças nos seres humanos 

que são causadas muitas vezes desses animais que se encontram abandonados e 

contaminados por alguma doença. Disse que outra questão é a construção do 

Centro de Zoonoses que por enquanto está somente no papel, e não tem previsão 

para ser iniciada, e também a falta de um trabalho mais efetivo por parte do 

Executivo. Acrescentou que o projeto Abril Laranja servira para ter atividades 

de orientações nas escolas, campanha de vacinações, dentre outras. Relatou que 

o vereador Mequiel sempre está ligado nessas situações que envolvem animais. 

Por fim pediu o voto favorável ao projeto de sua autoria. Mequiel Zacarias 

Ferreira reforçou seu compromisso com a pauta em questão e que já vem 

acompanhando-a desde o início do mandato. Falou que, inclusive, ano passado 

instituiu a semana da posse responsável por conta do grande número de animais 

abandonados no município. Disse que os vereadores sabem que há várias pautas 

importantes a serem debatidas e, que, essa não deixa de ser relevante e 

necessária de ser debatida aqui. Relatou que infelizmente o Executivo Municipal 

não se mexe para resolver esse problema e os vereadores não podem elaborar 

projetos que demandem gasto para o Executivo, citando o exemplo de um 

projeto de sua autoria sobre o controle populacional de animais, que foi recebeu 

parecer contrário do Jurídico da Câmara por, teoricamente, mexer no orçamento. 

Acrescentou que ficou sabendo que está havendo uma movimentação entre a 

Secretaria Municipal de Agricultura, que tem um veterinário vinculado e o 
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grupo voluntário Amamos Animais para se fazer o controle populacional e a 

questão de posse responsável e da não crueldade contra os animais. Disse 

esperar que o Executivo entenda e insira esse projeto na pauta e traga também 

essa discussão. Por fim, afirmou que votará favorável a propositura. Após a 

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

unanimidade. 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 017/2019 de “CONGRATULAÇÕES com o Colégio Alta Floresta pela 

excelente qualidade de ensino ofertada ao longo de seus 35 anos de fundação e 

pelos contínuos investimentos realizados”, de autoria do vereador José 

Aparecido dos Santos (Cidão). Moção nº 018/2019 de “CONGRATULAÇÕES 

com o piloto Edivan Feitosa Diniz, popularmente conhecido como “Zé Empina”, 

pela participação e conquista na 2ª Etapa do Campeonato de MotoCross no 

município, ocorrido no último dia 19 de maio”, de autoria do vereador Marcos 

Roberto Menin. Moção nº 019/2019 de “CONGRATULAÇÕES com o Grupo 

de Pagode “Se Vira nos 30” pelo sucesso e brilhantismo alcançado nesses 21 

anos de atuação”, de autoria do vereador Emerson Sais Machado, os quais foram 

discutidos inicialmente pelos autores: José Aparecido dos Santos (Cidão), 

Marcos Roberto Menin e Emerson Sais Machado 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 sequência Charles Miranda Medeiros, Elisa Gomes 

Machado, Mequiel Zacarias Ferreira, Luiz Carlos Queiroz. Após as 

discussões, as matérias foram colocadas em votação em bloco, a qual foram 

aprovadas por unanimidade. Neste momento, na qualidade de Presidente da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida) solicitou que fosse colocado sob deliberação do 

Plenário, pedido de dispensa de Redação Final do Projeto de Lei nº 017/2019, o 
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qual foi concordado por todos. 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 dez horas e quarenta 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. 


