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

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

junho do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e cinco 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, foi colocada em 

discussão e votação a ata da sessão anterior (18º Sessão Ordinária), a qual foi 

aprovada. Neste momento, de acordo com o Inciso III, Parágrafo 3º, Artigo 108 

do Regimento Interno desta Casa de Leis, o Senhor Presidente informou que 

será realizado o sorteio bimestral para assegurar a ordem do uso da Tribuna, e 

convidou os Senhores Vereadores a virem até a Mesa Diretora para a realização 

do sorteio. Após o sorteio ficou a seguinte ordem: Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida), José Aparecido dos Santos (Cidão), Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, José Elói 

Crestani, Marcos Roberto Menin, Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Elisa 

Gomes Machado, Luiz Carlos de Queiróz, Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen 

Dias dos Santos (Tuti). Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das 

seguintes correspondências recebidas: Ofício nº 068/2019/DPP/DME/AF, 

convidando os vereadores a participar do encerramento das atividades da 

Semana do Momento Literário que será realizado no Centro de Tradições 

Gaucha – CTG, no dia 14/06 do corrente, a partir das 16 horas, da Secretária 

Municipal de Educação, Maria Iunar de Freitas Portão e da Chefe do Dep. Ped. 

SME/AF, Erni Inez L, Battirola; Ofício nº 087/2019 – Procuradoria Jurídica, 
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encaminhando em mídia digital os Decretos Municipais emitidos pelo Poder 

Executivo no mês de maio de 2019, da Procuradora do Município, Naiara Rossa 

Morello; Ofício CONT, nº 023/2019, encaminhando os balancetes mensais do 

Executivo Municipal relativos aos meses de Março e Abril de 2019, do 

Contador Municipal, Ademir Caioni; Ofício Circular nº 019/2019, convidando 

para participar da Oficina de Planejamento Participativo, que tem como objetivo 

“Buscar Ideias para os problemas aos negócios da cidade”, no dia 12/06 as 

08h00min, no CDL de Alta Floresta/MT, do Diretor de Planejamento, Diony 

Ferreira Lima; Convite, a Águas de Alta Floresta e Prefeitura Municipal 

convidando para participar da entrega da Estação Elevatória de Esgoto Almeida 

Prado no dia 13 de junho as 8h30min, na Rua João Carignato, lote C-3 A2; 

Convite, da Assembleia Legislativa convidando para participar da Audiência 

Pública para debater a regularização fundiária urbana e rural do Estado do Mato 

Grosso, da Coordenadoria de Cerimonial. Após o Senhor Secretário fez a leitura 

das seguintes matérias em apresentação: Indicações nºs 211, 212 e 213/2019, 

de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; Indicações nºs 214 e 215/2019, 

de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicações nºs 216, 217 e 

218/2019, de autoria do vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça); 

Indicação nº 219/2019, de autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto 

(Cida); Indicações nºs 220 e 221/2019, de autoria dos vereadores Oslen Dias dos 

Santos (Tuti) e Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida); Projeto de Lei nº 

1987/2019, de autoria do Executivo Municipal; Projeto de Lei Complementar nº 

1988/2019, de autoria do Executivo Municipal; Projeto de Lei nº 020/2019, de 

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

011/2019, 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 José Aparecido dos 
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Santos (Cidão) que iniciou cumprimentando a todos os presentes. Agradeceu 

também a presença dos servidores do Hospital Regional presente nessa Casa, 

que vieram reivindicar o cancelamento do teste seletivo, pois serão prejudicados 

quanto à participação do teste por chocar os horários. Disse que esteve visitando 

as estradas estaduais e vicinais verificando as condições de trafegabilidade, e 

verificaram também a possibilidade de instalar uma escola na região entre a 

divisa do estado de Mato Grosso e Pará. Falou que esteve visitando na última 

sexta-feira a Comunidade Pista do Cabeça, parabenizando o Prefeito pelo 

trabalho realizado na região através da Secretaria de Infraestrutura. Aproveitou a 

oportunidade e cobrou o Chefe do Executivo para realizar o mais rápido possível 

a licitação dos caminhões pipa para molhar as ruas não pavimentadas e amenizar 

a poeira. Por fim solicitou que os colegas vereadores também ajudem a reforçar 

as cobranças junto ao Executivo Municipal. Prosseguindo utilizou a tribuna o 

vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) que cumprimentando a todos, 

agradeceu a todos os servidores do Hospital Regional que estão presente nesta 

Casa de Leis, se colocando a disposição em apoia-los nessa luta. Falou que a 

demanda de atendimento no Hospital Regional é imensa, pois não atende 

somente a população da Alta Floresta, mas também os municípios vizinhos, 

parabenizando os servidores que prestam um atendimento de qualidade no 

Hospital Regional. Acrescentou que o Governo do Estado está em transição, 

precisando ter um olhar mais amplo para nossa saúde, principalmente ao 

Hospital Regional. Disse que está preocupado com a poeira, sendo necessário 

que o Executivo faça um esforço maior, e tenha mais rapidez na licitação 

relacionada aos caminhões pipas. Outra preocupação é relacionada a ponte do 

Bairro Cidade Bela, dizendo que os tubos que foram adquiridos estão chegando, 

pois a empresa que fabrica esses tubos está localizada no Estado do Rio de 

Janeiro e por esse motivo ouve um contra tempo na sua finalização e que no 

mais breve possível essa grande obra será inaugurada. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Prosseguindo, utilizou a tribuna o vereador Charles 

Miranda Medeiros que iniciou cumprimentando a todos os presentes. 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 4 de 14 
 
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 

Agradeceu a todos os servidores da saúde presentes na Câmara de Vereadores, 

dizendo que quem trabalha com saúde, trabalha por amor, gosta e não larga de 

trabalhar nessa área que é tão desvalorizada, e agora vem essa noticia de que os 

funcionários do hospital regional estão denunciando uma suposta coação moral 

por causa do teste seletivo, sendo um absurdo por parte do Governo. Falou que é 

muito difícil ser um trabalhador da saúde, não tendo nem suporte nem material 

de apoio, e ainda não podem realizar paralisação para buscar melhorias e 

reivindicar seus direitos, pois é impossível deixar os pacientes sem atendimento. 

Acrescentou dizendo que o sistema é falho, não existe saúde preventiva e a 

saúde curativa não cura, sendo que esse caos na saúde está em todo o país. 

Mencionou que uma solução seria pleitear junto ao Estado, através dos 

representantes na Assembleia Legislativa, que elaborassem um documento 

permitindo que a Câmara Municipal através da Comissão de Saúde pudesse 

acompanhar de perto o Teste Seletivo, e também que a OAB e o COREM 

tivessem seu representante. Acrescentou também que seja investigado todo caso 

de coação moral e assédio moral que está acontecendo dentro do Hospital 

Regional, e também que seja incluído o tempo de atuação do servidor que já está 

exercendo a função no Hospital, considerando a contagem de pontos. Falou que 

o Governo tem que investir mais na saúde do município, destinando mais 

especialistas e mais investimentos ao Hospital Regional, e que inclusive já 

acompanhou um colega vereador enfartando, tendo que se deslocar para outro 

Estado para fazer um acompanhamento mais especifico. Fez suas considerações 

finais, agradeceu. Na Sequência, utilizou a tribuna o vereador Demilson Nunes 

Siqueira que cumprimentando a todos, iniciou agradecendo a Secretaria de 

Infraestrutura por estar realizando o patrolamento das ruas do bairro Sol 

Nascente e Bom Pastor e da Comunidade Ramal do Mogno que tiveram suas 

ruas e estradas completamente arrumadas. Disse que esteve acompanhando 

alguns campeonatos na semana passada realizados no Setor Araras e em outros 

setores do município. Falou que esteve no Hospital Regional semana passada 

fazendo uma visita a um amigo que se envolveu em um acidente, falando que 
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percebeu o quanto aqueles servidores fazem um atendimento de qualidade, 

trabalhando por amor, porém seu amigo precisou ser transferido para Cuiabá por 

não ter especialista na área vascular. Acrescentou dizendo que sua esposa está 

desesperada, pois faz mais de uma semana que ele se encontra no corredor sem 

previsão de realizar a cirurgia, mostrando a calamidade que encontra a saúde no 

Estado. Por fim se colocou a disposição para ajudar os servidores do Hospital 

Regional de Alta Floresta. Na sequência utilizou a tribuna o vereador Marcos 

Roberto Menin que cumprimentando a todos, falou que desde o primeiro dia de 

mandato do Governador Mauro Mendes, estão preocupados com Hospital 

Regional, em meio à crise que atinge o hospital. Disse que encaminhou um 

oficio cobrando ao líder do governo, Deputado Dilmar Dal Bosco solicitando 

providências mais rígidas na saúde. Acrescentou dizendo que os políticos têm 

que esquecer votos e buscar recursos para salvar vidas, se unindo e indo a 

Cuiabá para dialogar junto como o Governador em busca de recursos para o 

município. Fez suas considerações finais, agradeceu. Prosseguindo utilizou a 

tribuna à vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) que cumprimentando 

a todos, demonstrou todo seu apoio aos servidores do Hospital Regional. Disse 

que esteve participando de uma reunião com o Conselho de Saúde, onde foi 

comentado sobre o problema dos servidores do hospital, no qual tiveram a ideia 

de formar uma comissão para modificar esse teste seletivo. Aproveitou para 

cobrar o Executivo sobre a molhagem das ruas não pavimentadas, dizendo que o 

Prefeito falou que dificilmente terá caminhão para molhar as ruas. Lembrou aos 

presentes que no sábado foi realizada a Vigésima Mão Amiga pela Família 

Rotary onde arrecadaram muitos alimentos. Parabenizou a Secretaria de 

Desenvolvimento que elaborou alguns eventos importantes em nosso município, 

a OAB que realizou o primeiro Seminário de Resíduos Sólido com ênfase no 

Aterro Sanitário e a Secretaria de Agricultura, que realizou a oitava distribuição 

de colmeia para os apicultores na semana passada. Falou que esteve em uma 

reunião com prefeito juntamente com os representantes de conselhos e a 

Controladoria Interna do município para discutir assuntos relacionados aos 
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diversos Conselhos. Por fim fez um breve relato sobre os trabalhos que foram e 

estão sendo realizados pela Secretaria de Infraestrutura no município. 

Prosseguindo utilizou a tribuna à vereadora Elisa Gomes Machado que iniciou 

cumprimentando a todos os presentes. Convidou a todos para uma Audiência 

Pública que será realizada nesta Casa de Leis às dezenove horas desta quarta-

feira (12/06), sobre o Plano de Saneamento Básico do município. Parabenizou a 

OAB pela realização do Seminário que foi excelente e bastante importante, pois 

discutiram muito sobre o Aterro Sanitário na questão de gestão e prioridade. 

Disse que sua bandeira nessa Casa de Leis é a saúde e que desde 2013 vem 

lutando por melhorias. Falou que esteve juntamente com o vereador Mequiel 

vistoriando mais um lote de equipamentos que serão leiloados pelo Executivo. 

Acrescentou também verificaram a falta de estrutura de uma Unidade Básica de 

saúde da zona rural que faltam remédios para dor e itens básicos e que 

conversaram com o Secretário de Saúde sobre uma possível reabertura da 

Farmácia Básica ao lado da Rodoviária, que atende principalmente os moradores 

da zona rural. Disse que na reunião do Conselho de Saúde insistiu para 

secretário abrir uma Farmácia Básica no centro, o qual se disponibilizou a 

resolver essa situação. Relatou sobre as 180 vagas do teste seletivo que será 

realizado pelo Estado para o Hospital Regional, que necessita de mais tempo 

para que os candidatos aos cargos possam se preparar melhor, uma vez que já 

publicaram o edital, abrindo as inscrições no dia 06 e o término para dia 19 e a 

prova no dia 30, sendo um tempo muito curto para os candidatos se prepararem, 

e da forma que foi colocado quem estiver de plantão no dia da prova será 

prejudicado. Acrescentou dizendo que o vereador Tuti a procurou para 

encaminhar um documento solicitando que o teste seja elaborado em duas 

etapas, para dar mais comodidade para quem estiver de plantão no dia da prova. 

Falou que vai procurar o Escritório Regional de Saúde para fazer essa 

reivindicação, se colocando a disposição a todos servidores do Hospital 

Regional. Sobre a molhagem das ruas disse que tem que ser realizada e é preciso 

urgentemente desses caminhões, principalmente nos bairros mais distantes que 
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são os mais prejudicados com a poeira e o Prefeito tem que resolver essa 

situação o mais rápido possível, principalmente pela questão de saúde da 

população dessas vias. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Na 

sequência utilizou a tribuna o vereador Luiz Carlos de Queiroz que 

cumprimentando a todos, cobrou mais uma vez o Governador Mauro Mendes, 

dizendo que ele tem que parar de ser ditador e dialogar com os servidores da 

educação, saúde e outros segmentos, e resolver essa situação que está virando 

um caos para o Estado. Falou que juntamente com a vereadora Cida fez uma 

Moção a todos os servidores do Hospital Regional pelo trabalho dedicado e 

realizado com muito amor, demonstrando a sua felicidade em fazer essa 

homenagem a todos os servidores do Hospital. Disse que o Governo do Estado 

tem que estender por mais tempo o teste seletivo, para os concorrentes se 

prepararem mais. Falou que a Comissão de Saúde precisa se deslocar até o 

Hospital Regional para verificar quais são as reivindicações e depois encaminhá-

las aos deputados Estaduais. Parabenizou a todos servidores do Hospital 

Regional pelo trabalho prestado com eficiência e qualidade a toda a população 

de Alta Floresta e Região. Na sequência utilizou a tribuna o vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira que cumprimentando a todas e todos os presentes, iniciou 

reforçando sobre a realização da Semana do Meio Ambiente, bem como as 

discussões relativas ao Aterro Sanitário que foram conduzidas pela OAB, e que 

terão repercussão amanhã na Audiência Pública que será realizada nessa Casa de 

Leis sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, sendo de extrema 

importância para o município. Salientou que temos conversado sobre muitos 

problemas e agora é a hora de se colocar à disposição para ajudar a resolver e a 

audiência pública é o momento adequado para que se converse sobre esses 

assuntos que se coloque as opiniões e idéias e o Plano Municipal de Saneamento 

Básico é sobre algo que tem gerado grandes discussões dando ênfase para os 

resíduos sólidos, a água e o escoamento pluvial e também o esgoto. Acrescentou 

que será uma política de vinte anos e que precisa ser levada a sério, e mais uma 

vez aproveitou para reforçar o convite para todos os presentes, a comparecerem 
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na Audiência Pública que será realizada a partir das 19h00min desta quarta-

feira. Parabenizou a todos os alunos da APAE pela conquista no Campeonato de 

Dança, mesmo coma falta de atenção do Governo, que demoraram a renovar o 

convênio, eles continuam fazendo o trabalho e na luta; e a Policia Militar pelo 

trabalho realizado nas escolas do município, intensificando e combatendo as 

drogas, aproveitando para solicitar a líder do Executivo sobre a reativação do 

Conselho Antidrogas, para que o município volte a discutir com mais seriedade 

esse assunto. Disse que sua opinião sobre o teste seletivo do Hospital Regional, 

é que a Comissão de Saúde faça uma reunião ainda hoje com a Direção do 

Hospital Regional, Conselho Municipal de Saúde, Consórcio e Escritório 

Regional, pois, todos têm relação com o assunto, a fim de criar uma comissão 

para acompanhar a realização do teste e que os servidores possam fazer parte 

para garantir a lisura do processo e discutir sobre o prazo e horários 

estabelecidos para a aplicação da prova e outras demandas dos mesmos. 

Acrescentou que percebeu que o prazo desse processo é muito curto, e é o óbvio 

que o edital lançado com esse prazo não vai dar certo e nem responder as 

necessidades, recordando o seletivo municipal da educação feito às pressas e que 

gerou uma série de contratempos. Disse que o Governo do Estado assim como o 

Hospital Regional dependem desses profissionais contratados e seria muita 

sacanagem fazer um edital que não corresponda com a realidade do município – 

destacou que é obvio que precisamos discutir prazos, as datas das provas, as 

vagas e a comissão montada avaliaria isso pra que se fossem olhados os dois 

lados e não apenas o da gestão do hospital, pois é lógico que a gestão vai 

defender o lado dela e que o correto seria realizar um concurso público que 

resolveria definitivamente esse problema. Mais uma vez solicitou que essa Casa 

de Leis requeira ou indique ao Governador do Estado a elaboração de uma 

comissão e fazer esse levantamento para realização do concurso público, a fim 

de resolver o problema e dar estabilidade aos servidores, pois sabemos o que é 

um contrato na vida de uma pessoa, acabamos de passar por uma “sacanagem” 

na área da educação, e se coloca a disposição em todo o processo. Sobre a 
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molhagem das ruas, falou que é uma “palhaçada” da parte do Executivo, que em 

após três anos, os vereadores tenham que ficar pedindo e implorando para 

Secretário fazer esse serviço durante esse período, sendo óbvio que precisa fazer 

todos os anos, pois a promessa do asfalto não irá ocorrer. Disse ainda que mora 

em uma rua não pavimentada e a poeira é intensa demais, ressaltando a 

necessidade de realizar a molhagem dessas ruas. Cobrou o patrolamento das 

estradas rurais que atendem pelo menos o transporte escolar, e na visita 

realizada na Escola Guimarães Rosa foi muito cobrado sobre as condições das 

vias para o transporte dos alunos e também na zona urbana e que os moradores 

da zona rural precisam, essencialmente de estradas, como eles mesmos 

destacaram. Na sequência utilizou a tribuna o vereador Oslen Dias dos Santos 

(Tuti) que cumprimentando a todos, disse que é um momento delicado que a 

saúde esta enfrentando. Sobre a realização do teste seletivo em cima da hora, 

falou que sua Secretária estaria pegando a assinatura dos vereadores presentes 

nesta sessão para encaminhar ao Deputado Nininho, que se comprometeu em 

dialogar com Secretário de Estado de Saúde e até mesmo solicitar modificações 

na execução do teste seletivo. Disse que o Governador tem que dialogar com 

todos os segmentos que estão aderindo greve e tentar amenizar essa situação, 

acreditando que o diálogo ainda é a melhor solução. Manifestou-se a favor das 

reivindicações exigidas pelos servidores do Hospital Regional, se colocando a 

disposição em ajudar no que for preciso. Na sequência utilizou a tribuna o 

vereador Emerson Sais Machado que cumprimentando a todos, falou que é 

solidário, demonstrando todo seu apoio a todos os servidores do Hospital 

Regional. Falou que estaria encaminhando vários ofícios ao Governo do Estado 

as reivindicações relacionadas ao teste seletivo que foi publicado de última hora. 

Salientou ainda que o teste seletivo tem que ser para novas vagas e não para já 

está atuando. Por fim, demonstrou todo o seu apoio com a classe. Na sequência 

o Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário autorização para dispensar o 

intervalo regimental, o qual todos concordaram. Conforme Regimento Interno, 

sendo acatado pelo Presidente. Passando à Ordem do Dia, foi solicitada ao 
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secretário a leitura do Requerimento S/Nº de 03/06/2019, que REQUER a 

disponibilidade de uso da tribuna da Câmara Municipal, com a finalidade de 

tratar sobre o Projeto “ONDE HÁ EDUCAÇÃO, A CORRUPÇÃO NÃO TEM 

VEZ”, de autoria da Luciana Fernandes de Freitas, Promotora de Justiça, o qual 

foi discutido pelos vereadores: Charles Miranda Medeiros disse que a 

Promotora Dra Luciana está desempenhando um trabalho maravilhoso através 

da palestra com tema “ONDE A EDUCAÇÃO A CORRUPÇÃO NÃO TEM 

VEZ”, sobre corrupção. Falou que para tentar mudar a ideia de um adulto é 

difícil porque já tem a personalidade formada, sendo fruto da criação dos tempos 

de criança, da religiosidade, dentre vários outros fatores, e quando o caráter é 

índole e nato, mais a personalidade construída. Mencionou que a Promotora vem 

trabalhando nas escolas com essa palestra, com a temática contra a corrupção e 

por esse motivo é necessário que ela venha até esta Casa de Leis e apresente 

essa temática que é trabalhos com os alunos nas escolas. 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 com exceção da Moção nº 

023/2019, o qual foi aprovado por todos. Em seguida foi solicitada a leitura em 

bloco da Moção nº 020/2019, de “CONGRATULAÇÕES com o Juiz de Direito 

Dr. Roger Augusto Bim Donega, pelos relevantes serviços prestados na 

Comarca de Alta Floresta”, de autoria do vereador Charles Miranda Medeiros. 

Moção nº 021/2019, de “PESAR à família do Senhor Vicente Correa de Araújo, 

falecido no último dia 31 de maio, aos 80 anos de idade, no município de 

Cuiabá/MT”, de autoria do vereador Luiz Carlos de Queiroz. Moção nº 

022/2019, de “CONGRATULAÇÕES E AGRADECIMENTOS com a direção, 

equipes médicas, colaboradores e todos os que compõem o Hospital Regional de 

Alta Floresta “Albert Sabin” pelos relevantes serviços prestados à sociedade 

altaflorestense e região”, de autoria dos vereadores Luiz Carlos de Queiroz e 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), os quais foram discutidos inicialmente 

pelos autores: Charles Miranda Medeiros, Luiz Carlos de Queiroz e 
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Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) os quais, na qualidade de autores da 

propositura acrescentaram razões a sua proposta, enaltecendo, reconhecendo e 

parabenizando o trabalho desenvolvido pelos homenageados e deixando seu 

pesar com os familiares do senhor Vicente Correia de Araújo e, a seguir, do 

mesmo modo, discutiram a propositura, demais vereadores, nesta sequência: 

Elisa Gomes Machado, Emerson Sais Machado e Marcos Roberto Menin. 

Após as discussões, as matérias foram colocadas em votação em bloco, as quais 

foram aprovadas por unanimidade. Na sequencia solicitou ao senhor secretário a 

leitura da Moção nº 023/2019, de “Manifesta PROTESTO ao Governador do 

Estado de Mato Groso e a Secretaria de Estado de Educação pelo não 

cumprimento integral das Leis 510/2013 e 10572/2017 (RGA); manutenção 

ineficiente das escolas do Estado (quilombolas, indígenas, plenas, do campo e 

regulares); e conclusão do chamamento dos concursados da educação para as 

vagas disponíveis, declarando também apoio à categoria na greve em curso, 

reivindicando o atendimento e priorização das demandas apresentadas”, de 

autoria dos vereadores Mequiel Zacarias Ferreira, Elisa Gomes Machado e 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), o qual foi discutido pelos vereadores: 

Mequiel Zacarias Ferreira relatou sobre a presença dos servidores da educação 

na semana passada nessa Casa de Leis que se encontram em greve, os quais 

pediram que os vereadores elaborassem uma moção de repúdio para o 

Governador. Falou que fizeram uma moção de protesto junto ao Governo do 

Estado, relacionando a todas as dificuldades que vem passando a educação do 

Estado, e que recentemente o Governo fez uma proposta relacionada à resolução 

do problema, porém essa proposta é insatisfatória, pois, não estão cumprindo 

minimamente o que é previsto na legislação, dando exemplos os termos da Lei 

do Piso e RGA e infraestrutura e, pela proposta apresentada, na divulgação que 

teve acesso, somente existe um plano para a construção de uma quadra no 

município de Paranaíta que nem é um recurso do Estado, assim como nós 

vereadores fazemos Leis que são para ser cumpridas, se temos a Lei do Piso, 

RGA e escolas que precisam de infraestrutura o Governado tem que priorizar 
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sim. Pontuou que, os vereadores enquanto representantes do povo precisam 

também se posicionar e protestar contra o governo, sendo extremamente 

legítimo e acrescentou ainda que nem sempre é só reconhecer trabalho também é 

preciso pressionar quando o momento exige. E convidou aos que se sentiram à-

vontade assinar também. Charles Miranda Medeiros disse que assinou a 

moção, destacando seu voto favorável. Falou que está cansado de ver Governo 

fazer as pedaladas fiscais, exemplificando que os repasses que o Governo 

Federal faz para os Estados e que depois eram para serem repassados aos 

municípios são utilizados para outros fins, como pagar as contas do Estado para 

se livrar da fiscalização do Tribunal de Contas. Acrescentou que o Governo faz 

isso até mesmo com a arrecadação que vem para os municípios, sendo um 

absurdo, dificultando o crescimento de nossa cidade. Elisa Gomes Machado 

disse que foi autora dessa moção e que realmente não dá para esperar o que vai 

acontecer, pois a postura do Governo do Estado com os repasses aos municípios 

demonstra essa irresponsabilidade. Falou que o município sofre com essa 

situação, principalmente na questão da saúde, devido a falta de UTI, onde o 

judiciário precisou realizar o bloqueio de recursos para a construção da UTI que 

ainda não foi concluída. Acrescentou que ficou mais triste, quando no começo 

do Governo, o Governador Mauro Mendes decretou o Estado de Calamidade 

para o Estado, sendo um absurdo, pois é um dos Estados mais rico do Brasil, 

maior produtor de grão do Brasil, ainda tem que passar por essa situação, mas o 

Governo Federal não acatou esse decreto e mesmo assim o Estado continua 

penalizando os municípios na questão dos repasses. Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) disse que fez questão de assinar essa moção de protesto para 

chamar a atenção do Governador do Estado, sobre a importância de debater os 

problemas com as categorias para resolver essa situação. Disse que o país vive 

uma situação delicada, nessa transição de Governo Federal e Governo Estadual. 

Demonstrou sua decepção com os deputados que não estão cobrando e tendo 

posições mais rígidas com Governo do Estado. Relatou que depois que encerra 

as eleições eles desaparecem, cobrando a presença e participação dos 
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representantes em Cuiabá que se encontram no anonimato. Emerson Sais 

Machado disse que respeita a decisão e os votos dos companheiros vereadores, 

lembrando que na semana passada estiveram presentes nessa Casa de Leis os 

servidores da Educação reivindicando os seus direitos. Falou que o momento é 

dialogar com o Governador para depois fazer essa moção de protesto, até porque 

ele está no começo de mandato. Mencionou que irá elaborar um ofício, pegar 

assinatura dos vereadores e protocolar junto ao Governador. Por fim, disse que 

respeita a decisão dos colegas vereadores, demonstrando seu voto contrário a 

moção, pois tem muitas emendas a serem disponibilizadas e dependem muito do 

Governador Mauro Mendes. Marcos Roberto Menin relatou que na semana 

passada fez uso da palavra, dando apoio aos professores, falando que não iria se 

acovardar por ser do mesmo partido do Governador. Disse que é a favor do 

diálogo e que iria fazer o ofício que foi solicitado pelo Presidente e que seria 

assinado pelos vereadores para cobrar o Governador Mauro Mendes e não 

crucifica-lo, tentando o diálogo. Valdecir José dos Santos (Mendonça) 

lembrou que a partir do momento que um político coloca seu nome para 

concorrer uma eleição, tem que estar disposto a enfrentar as dificuldades e essa 

moção de protesto é para beneficiar as categorias que estão sendo prejudicadas. 

Por fim os políticos têm que trabalhar para o povo, e não prejudicar o povo. 

Mequiel Zacarias Ferreira disse que só para efeito de esclarecimento, uma 

Moção de Protesto que dizer reivindicação. E nessa Moção de Protesto estão 

reivindicando apenas cobranças que vem do povo para o Governador do Estado, 

e que a população não vem tendo uma atenção especial por parte Governo, 

principalmente os servidores do Estado, por esse motivo foi elaborada essa 

Moção. Como exemplo citou que se o Governo não quer efetivar o RGA para os 

servidores, que pelo menos apresente um cronograma de manutenções de 

escolas com prioridade. Falou que há muito tempo os vereadores estão cobrando 

essas manutenções, que são coisas relativamente simples do Governo resolver, 

mais se ele não pode resolver tudo de uma vez, que apresente um cronograma 

para solucionar esses problemas. Após a discussão, a matéria foi colocada em 
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votação, a qual foi aprovada com votos contrários dos vereadores Marcos 

Roberto Menin e Oslen Dias dos Santos (Tuti). 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. 


