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

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

fevereiro do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e dez 

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, Elisa Gomes Machado, 

José Aparecido dos Santos (Cidão), José Elói Crestani, Luiz Carlos de Queiroz, 

Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen Dias dos Santos 

(Tuti), Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) e Valdecir José dos Santos 

(Mendonça). De princípio o Senhor Presidente cumprimentou a todos e solicitou 

do Senhor Secretário a leitura da lista de presença, o qual assim o fez. 

Verificado o quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou 

aberta a presente Sessão. Passando ao Expediente, foi colocada em discussão e 

votação a ata da sessão anterior (2ª Sessão Extraordinária) a qual foi aprovada 

por todos. Em seguida, o Senhor Presidente registrou a presença em plenário do 

vereador Charles Miranda Medeiros. 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: José Elói Crestani, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, 

Elisa Gomes Machado, Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Oslen Dias dos 

Santos (Tuti), Demilson Nunes Siqueira, Luiz Carlos de Queiroz, Silvino Carlos 

Pires Pereira (Dida), Charles Miranda Medeiros, Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) e José Aparecido dos Santos (Cidão). Em seguida o Senhor 

Secretário fez a leitura das seguintes correspondências recebidas: Oficio nº 

383/2018-DE, encaminhando Demonstrativo de Viabilidade Orçamentária e 

Financeira, do Plano de Amortização do Déficit Atuarial/2018, do Diretor 

Executivo do IPREAF, Valmir Guedes Pereira; Oficio nº 387/2018-DE, 

encaminhando Balancete Financeiro relativo ao mês de novembro de 2018, do 
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Diretor Executivo do IPREAF, Valmir Guedes Pereira; Oficio nº 53/2018, 

informando que o SINTEP protocolou junto ao Ministério Público acerca do 

Edital do Processo Seletivo para contratação temporária dos profissionais da 

Educação, da Presidente da Subsede do SINTEP Alta Floresta-MT, Francisca 

Ilmarli Teixeira; Oficio CONT nº 076/2018, encaminhando Balancete Mensal 

referente ao mês de Outubro de 2018, do Contador Municipal, Ademir Caione; 

Oficio 001/2019-DL, encaminhando a relação de Processos Licitatórios 

Homologados, da Presidente C.P.L, Valdeti Aparecida Heinzen; Oficio nº 

001/2019-Procuradoria Jurídica, encaminhando em mídia digital os decretos 

emitidos no mês de dezembro 2018, da Procuradora Jurídica, Naiara Rossa 

Morello; Oficio CONT nº 001/2019, encaminhando Balancete Mensal referente 

ao mês de novembro de 2018, do Contador Municipal, Ademir Caione; Ofício nº 

2735/2018/GIGOV/CB, informando a respeito celebração de contrato de repasse 

no valor de R$ 479.452,05, que tem por finalidade a aquisição de uma 

motoniveladora nova para o município de Alta Floresta/MT, da Gerencia 

Executiva e Negocial de Governo da Caixa, Cuiabá/MT; Oficio nº 024/2019-

DE, encaminhado Balancete Financeiro  relativo ao mês de dezembro de 2018, 

do Diretor Executivo do IPREAF, Valmir Guedes Pereira; Oficio nº 04/2019, 

solicitando providências quanto ao cumprimento do percentual estabelecido 

como recomposição salarial dos Profissionais da Educação para 2019, da 

Presidente da Subsede do SINTEP de Alta Floresta/MT, Francisca Ilmarli 

Teixeira; NOTA CIR. nº 001/2019/GAB/SME/AF, trazendo esclarecimentos a 

respeito da noticia veiculada na data de 22 de janeiro de 2019 com relação ao 

Processo Seletivo para contratação de profissionais da educação, dentre outros 

assuntos, da Secretária Municipal de Educação, Maria Iunar de Freitas Portão; 

Oficio de Retificação nº 001/2019-M13, retificando o Ofício nº 002/2019-M13, 

informando que a função de Relator da Comissão de Educação da Câmara não 

se aplica a este oficio, já que o mandato da Comissão encerrou-se em 31 de 

dezembro de 2018, do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira; e Ofício nº 

005/2018-VER, informando a ausência do Vereador Demilson Nunes Siqueira 
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na 1ª Sessão Ordinária do dia 05 de fevereiro de 2019, por motivos tratamento 

de saúde, do Assistente de Gabinete, Fernando de Carvalho de Oliveira. Após o 

Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: 

Indicações nºs 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 e 008/2019, de autoria do 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicação n° 009/2019, de autoria do 

vereador Emerson Sais Machado; Projeto de Lei nº 002/2019, que em sumula 

“denomina “Travessa Thomaz Petrucci Neto” a Travessa U-2, situada no 

Canteiro Central, e dá outras providências”, de autoria vereador Marcos Roberto 

Menin; Projeto de Lei nº 003/2019, que em sumula “acrescenta dispositivo a Lei 

nº 1.373/2005, que cria o Conselho Municipal de Transportes de Alta Floresta – 

CMTAF, e dá outras providências”, de autoria do vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça); e Projeto de Lei nº 1969/2018, que em sumula “autoriza o 

Chefe do Executivo Municipal firmar Acordo Judicial com INDECO – 

Integração Desenvolvimento e Colonização LTDA, cujo objeto é a extinção da 

ação 352-86.2002.811.0007 (cód. 15109), conforme exatos termos da minuta 

anexa, e dá outras providências”, 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 acordado em 

Reunião Administrativa, o tempo destinado a cada um será de sete minutos, 

conforme ordem de inscrição. O primeiro a usar da Tribuna foi o vereador José 

Elói Crestani que iniciou cumprimentando a todos os vereadores e o público 

presente. Comentou sobre uma indicação que ele fez no ano passado, solicitando 

ao Secretário de Infraestrutura a implantação de uma faixa elevada de frente ao 

"Rasga Veia", acrescentado que em conversa com Prefeito obteve a promessa 

que início desse ano a obra estaria sendo iniciada, porém até o exato momento 

nada foi feito. Relatou que existe uma indicação para a implantação de um 

quebra-molas em frente ao Jota Alves, devidos ao grande numero de acidentes 

no local, e que até o exato momento não fora atendido. Falou que esteve 

visitando o bairro Jardim Renascer, e verificou que as ruas do bairro estão muito 
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precárias, cheia de buraco, necessitando urgentemente de recuperação. Usando 

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

Sais Machado relatou que também esteve no bairro, e que realmente a situação 

é crítica, dizendo que a Prefeitura tem que mudar essa política de arrumar as 

ruas dos bairros e fazer um serviço de qualidade. Retornando, o vereador José 

Elói Crestani ressaltou que também fez uma cobrança sobre as estradas da Vila 

Rural. Em prosseguimento utilizou a tribuna foi o vereador Marcos Roberto 

Menin que cumprimentando a todos os presentes, iniciou agradecendo o 

deputado “Nininho” e sua assessoria, por disponibilizar um veículo para 

participar juntamente com o vereador “Tuti” da posse dos deputados em Cuiabá. 

Disse que conseguiu um distribuidor de calcário para Vila Rural com recurso 

dos deputados, e a próxima ida do vereador será a Brasília, visitar o senador 

Jayme Campos, e o deputado federal Juarez Costa. Demonstrou felicidade com a 

nomeação do ex-deputado Silvano Amaral para Secretário de Estado de 

Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários. Finalizou pedindo para os 

vereadores parar com algumas brigas e intrigas, pois isso não é bom para nossa 

sociedade. Na sequencia utilizou a tribuna o vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira que cumprimentando a todos, iniciou relatando que apesar do novo 

ano, os desafios, as necessidades e as cobranças continuam as mesmas. Alegou 

que estará refazendo as indicações e cobranças de coisas que já poderiam ter 

sido resolvidas. Solicitou que a revisão do código tributário não fique para 

dezembro novamente, bem como, se necessária, a análise do PCCS também, 

para não se deixar para o próximo ano, alegando que se tratará de ano eleitoral, 

logo, muitos elementos ficam comprometidos. Cobrou a líder do prefeito sobre o 

Concurso Público, resaltando que a falta desse concurso foi o principal motivo 

que prejudicou e atrasou o teste seletivo da Prefeitura Municipal na área da 

educação. Acrescentou que houve uma ação judicial contra o edital do teste 

seletivo, que acabou sendo prorrogado para mais quinze dias as inscrições, 

ocasionado atrasos e desgastes para o setor educacional, com a elaboração de 

seletivo por contagem de pontos complementar e de emergência. Disse que 
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encaminhou um ofício para Secretaria de Educação e a vários departamentos da 

Prefeitura, porém ninguém se pronunciou até o presente momento. Comentou 

sobre a chamada pública para a compra de alimentos da merenda escolar da 

agricultura familiar que será realizada no dia 27/02, e sobre a licitação da 

merenda escolar que ocorrerá no dia 14/02, estando tudo atrasado, pois as aulas 

irão iniciar no dia 18/02. Acrescentou que os produtores já terão prejuízos nesse 

processo porque a chamada pública vai acontecer no final do mês. Disse que a 

Secretaria de Educação deveria planejar melhor suas ações, para que problemas 

e transtornos não venham ocorrer novamente. Mencionou que fez algumas 

indicações na área da infraestrutura, indagando que chega ser até “chato” por 

estar pedindo essas coisas repetidamente, citando como exemplo a Vila Rural 

que em 2017 foi feito o pedido do cascalhamento após uma reunião no setor, e 

até hoje não foi resolvido. Comentou em relação às obras públicas, que continua 

acompanhado todas, o qual aproveitou para indicar a limpeza de todas as áreas e 

construções e que sejam refeitos os tapumes, pois além das obras estarem 

atrasadas também se encontram abandonadas. Acrescentou que algumas áreas 

foram limpas mais não cercadas, ficando muito vulneráveis para marginais 

cometerem delitos, sendo um descaso total devido à falta de comprometimento e 

planejamento. Por fim disse que os trabalhos continuam, assim como as 

cobranças. A próxima a utilizar a tribuna foi à vereadora Elisa Gomes 

Machado que cumprimentando a todos, iniciou desejando a todos os vereadores 

um ano de muito trabalho. Relatou que esteve visitando o Secretário de 

Infraestrutura, no qual conversaram sobre as dificuldades referentes aos 

maquinários, e aproveitou para verificar sobre o projeto que foi aprovado no 

Legislativo para aquisição de novos equipamentos. Frisou sua preocupação 

relatando que mora em um bairro com muitas dificuldades, com as ruas 

precárias, acrescentando que todos os bairros estão sofrendo com buracos e falta 

de infraestrutura. Mencionou sua preocupação também com a educação, 

especialmente na zona rural devido ao atraso que a secretaria esta tendo em 

realizar a licitação para o transporte escolar, podendo prejudicar o inicio do ano 
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letivo. Falou que todos sabem a luta que tem enfrentado, em relação ao setor da 

saúde, relatando sua felicidade com a presença dos médicos nos PSF, ficando 

apenas o PSF do bairro Vila Nova que está sem médico. Acrescentou que existe 

uma preocupação devido esses médicos estarem com seus contratos sendo 

encerrados no final do próximo mês, e o Executivo somente poderá realizar a 

contratação dos novos médicos, enfermeiros e farmacêuticos através de 

concurso público, conforme TAC assinado junto ao Ministério Público. Citou 

ainda que apenas três PSF terão médicos, devido fazerem parte do Programa 

Mais Médico. Aproveitou para dizer que estará agendando uma reunião com o 

prefeito para que possa tratar do assunto juntamente com a Secretária de Saúde. 

Expressou sua alegria e parabenizou a Dra Sabrina pelo atendimento na Zona 

Rural do município, demonstrando o verdadeiro espírito de luta e dedicação. 

Finalizou fazendo suas considerações finais, agradeceu. Prosseguindo, a 

próxima a utilizar da tribuna foi à vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto 

(Cida) que iniciou seu discurso cumprimentando a todos, desejando um ano de 

realizações tanto no Legislativo quanto no Executivo. Relatou que como Líder 

do Prefeito todas as indicações e cobranças foram repassadas ao Executivo, 

citando como exemplo os requerimentos e cobranças relacionados ao conserto 

de bueiros da Vila Rural. Falou que o concurso para a educação e saúde é um 

problema que tem que ser resolvido o mais rápido possível. Cobrou do 

Executivo uma agilidade maior na licitação do transporte escolar, para não gerar 

transtornos futuros. Mostrou sua preocupação em relação á saúde, sobre a 

necessidade urgente de realização do concurso público, e que esteve 

conversando com a Secretária de Saúde, a qual informou que já conversou com 

o Prefeito e estará buscando resolver esse problema, devido o Ministério Público 

não aceitar mais a contratação de médicos. Por fim, fez suas considerações 

finais, agradeceu. Na sequencia utilizou a tribuna o vereador Oslen Dias dos 

Santos (Tuti) iniciou seu discurso cumprimentando a todos. Disse que esteve 

atentamente observando o discurso dos companheiros, citando que sua 

preocupação é de todos. Mencionou que esteve por mais de duas horas na 
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Prefeitura juntamente com vereador Marcos Menin e Eloi Crestani cobrando um 

planejamento, dizendo que se não houver planejamento não adiantará ficar 

fazendo as cobranças que não serão atendidos. Relatou também que todos os 

serviços realizados na zona rural hoje, a prefeitura esta entrando apenas com a 

mão de obra, e os produtores que estão bancando tudo. Comentou que a situação 

é tão critica que não existe nem licitação na Secretaria de Infraestrutura para 

aquisição de peças para reparos nos equipamentos. Lembrou que a licitação 

encerrou-se, o limite para compra direta está estourado e o processo para nova 

licitação esta a mais de três meses parado na Prefeitura. Disse que foi convidado 

para participar de uma reunião no Jardim Renascer onde a situação está precária, 

relatando que todos os bairros estão em situação caótica. Sobre o governo do 

Estado, mesmo na situação caótica que se encontra, está esperançoso que o 

Estado venha a melhorar com a atuação do novo Governador. Fez um breve 

comentário sobre a questão do concurso publico, dizendo que se o Executivo 

não baixar a folha, que hoje se encontrar acima do permitido, não resolverá o 

problema, pois a Lei de Responsabilidade Fiscal restringirá muitas coisas. 

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

Mequiel Zacarias Ferreira relatou sobre a reforma administrativa que foi feita 

em 2017, dizendo que o índice de contratação aumenta todos os meses, ou seja, 

necessitando que pare de realizar as contratações e faça o concurso público. 

Retornando, o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) falou que de acordo com 

a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode haver concurso por estar acima do 

permitido, e teria que dispensar os contratados e realizar o concurso. Por fim, 

disse que não pode demorar muito pra fazer as coisas, tem que começar agir 

agora, senão acontecerá a mesma coisa que aconteceu em Brumadinho, 

agradeceu. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador Luiz Carlos de 

Queiróz que iniciou cumprimentando a todos, desejando aos colegas um ano de 

muitas conquistas, dedicação e respeito a nossa querida e amada população de 

Alta Floresta. Falou que os Secretários da Prefeitura de Alta Floresta precisam 

ter autonomia em suas pastas, citando como exemplo o Secretário de 
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Infraestrutura, que precisa de autonomia para colocar o perímetro urbano e rural 

em condições decentes para nossa sociedade. Aproveitou ainda para cobrar o 

encaminhamento do planejamento e programação de trabalho da pasta. Frisou 

que os Poderes são independentes, e que o Ministério Público não pode parar 

uma contratação temporária de um médico ou qualquer outro servidor aprovada 

pelo Poder Legislativo. Sugeriu que ao Secretário de Infraestrutura que faça o 

pagamento de horas extras aos servidores, a fim de que possam resolver os 

problemas do município no final de semana e feriados quando necessário. 

Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra à vereadora 

Elisa Gomes Machado falou que o executivo pode estar pagando hora extra aos 

servidores, por existir uma lei, que foi alterada por através de emenda feita no 

ano passado assegurando esse direito aos servidores. Retornando, o vereador 

Luiz Carlos Queiróz querendo saber o porquê de a prefeitura não efetuar o 

pagamento de hora extra aos servidores da Secretaria de Infraestrutura. Usando 

da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o vereador Oslen Dias 

dos Santos (Tuti) falou que é feito o pagamento, o problema é que o valor 

calculado acaba aumentando o índice de folha. Retornando, o vereador Luiz 

Carlos Queiróz concluiu que irá lutar pela regularização das escrituras do 

distrito industrial. Na Sequencia, o vereador Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida) inicio seu discurso cumprimentou a todos, relatando que as cobranças 

são antigas e sempre as mesmas. Lembrou aos vereadores que está com a 

consciência tranquila, pois o prefeito cumpriu com o Regimento Interno dessa 

Casa de Leis, apresentando as ações realizadas, porém alguns vereadores só 

parabenizaram o Prefeito e não fizeram as devidas cobranças, lamentando que 

essa administração esta indo para buraco. Disse que solicitou através de 

requerimento aprovado nesta Casa de Leis auditoria nas contas da educação, 

saúde e nas obras inacabadas, lembrando e tendo como referência, a obra da 

creche no bairro Cidade Bela que se encontra paralisada e sem solução. 

Acrescentou que os requerimentos não são respondidos, solicitando que os 

vereadores da base cobrem o prefeito, pois o prefeito está afundando e os 
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vereadores irão ver o resultado na reeleição. Agradeceu o radialista Caio, pelas 

cobranças que ele tem feito através de seu programa de rádio. Por fim fez mais 

algumas considerações, agradeceu. Prosseguindo, o vereador Charles Miranda 

Medeiros cumprimentou a todos, desejando um 2019 de muitas vitorias. 

Começou relatando sobre os limites que o Poder Legislativo tem em cobrar o 

Executivo, mais que irá continuar cobrando, buscando sempre beneficiar a 

população de Alta Floresta. Relatou também que alguns postos de saúde irão 

ficar sem médicos devido o fim do contrato realizado através de teste seletivo, 

acreditando que o Ministério Público não irá bloquear a contratação de médicos, 

tendo uma boa colocação e um bom argumento. Talvez o Ministério Público 

possa ser compreensivo para contratação desses médicos. Disse que esteve 

conversando com prefeito, e relatou que existem muitos servidores concursados 

em tratamento de saúde, ocasionados ou não pela função que exercem, com isso 

não conseguem mais trabalhar na função de concurso, gerando um grande 

transtorno, pois acabam tendo que contratar outras pessoas para desenvolver a 

atividade, aumentando então o limite da folha e prejudicando as contratações 

necessárias. Mencionou que esteve conversando com o Claudinei, Diretor de 

Administração, o qual solicitou uma solução para o aterro sanitário, 

principalmente com o morador que reside no local, devido ao risco de doenças 

que o mesmo enfrenta. O diretor respondeu que esse problema está na justiça e 

será resolvido. Falou sobre o índice muito alto da folha, citando que o Executivo 

está sempre disponibilizando servidores para atuarem em outros órgãos 

causando um grande prejuízo para a administração. Disse que é necessário a 

analise e planejamento para não prejudicar o andamento dos trabalhos da 

Administração Municipal. Fez suas considerações finais, agradeceu. Em 

sequencia, utilizou a tribuna o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) 

que cumprimentando a todos, iniciou comparando a Câmara de Vereadores com 

uma faculdade, onde no Poder Legislativo realmente descobrimos as 

necessidades da população. Falou que o Prefeito precisa comparecer mais vezes 

nesta Casa de Leis, para saber realmente as necessidades da população, pois as 
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cobranças começam aqui, como relataram os vereadores. Acrescentou que o 

sistema do Executivo não funciona, é necessário que haja mudanças na forma de 

trabalhar, relatando que em conversa com Secretario de Infraestrutura, o mesmo 

solicitou a mais de cinquenta dias o pedido do material para concluir a ponte da 

cidade bela e nada foi feito. Disse aos ouvintes da rádio Câmara, que ocorrem 

varias reunião e cobranças ao prefeito, mais o sistema não anda devido à 

bondade do prefeito. Acrescentou que os servidores que não querem trabalhar 

que peçam para sair, ou que sejam responsáveis em seu departamento. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu. Prosseguindo o vereador José Aparecido 

dos Santos (Cidão) que cumprimentando a todos, confessou estar muito 

preocupado com esse começo de ano, relatando sua preocupação com os 

maquinários da Prefeitura, que estão somente na zona rural, especificamente na 

Rodovia MT-010 e Estrada Vicinal 5ª Oeste beneficiando os plantadores de soja 

e deixando o perímetro urbano abandonado. Disse esperar que seja um ano de 

sucesso, e que os vereadores não estavam de recesso não, e trabalharam muito 

neste início de ano. Por fim solicitou que o Prefeito tome postura de líder, “bata” 

na mesa e mande definitivamente no Executivo. Agradeceu. Neste momento o 

Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, passou a Presidência ao 

Vice-Presidente para fazer uso da Tribuna. Iniciou cumprimentando a todos os 

presentes e os ouvintes da Rádio Câmara, agradecendo a Deus pela saúde, 

dizendo que no recesso os vereadores trabalharam muito cobrando o Executivo e 

visitando o perímetro urbano e rural. Falou que é muito amigo do Prefeito, mais 

pediu para o chefe do Executivo ter pulso firme, precisa realmente mandar na 

Prefeitura. Acrescentou que irá convocar os Secretários e o Prefeito para reunião 

administrativa a fim de apresentar as problemáticas do município e buscar 

soluções. Disse que a Administração Municipal necessita analisar a situação dos 

servidores que realmente querem trabalhar, e para aqueles que não quiserem 

desenvolver suas funções que sejam dispensados. Mencionou que esteve 

visitando vários bairros vendo de perto a situação de cada um, e fez vídeos para 

mostrar o que realmente a população esta enfrentando, acrescentando a 
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necessidade de haver planejamento na gestão. Falou sobre montar uma comissão 

que será composta por todos os partidos desta Casa de Leis a fim de fiscalizar as 

ações do Prefeito. Acrescentou ainda a necessidade de ir até Cuiabá para cobrar 

a execução do projeto do Parque das Capivaras e também da pavimentação 

asfáltica no bairro Jardim Guaraná. Mencionou sobre a importância da 

atualização da planta genérica do município e cobrou que o Secretário de 

Infraestrutura encaminhe o cronograma de trabalho da pasta. Por fim, desejou 

boa vindas a Dra Samara no quadro de servidores desta Casa de Leis, agradeceu. 

Retornando à Presidência o presidente falou que vai solicitar uma reunião com 

Secretário de Infraestrutura, Direção de Administração e Prefeito, para cobrar 

mudanças mais rápidas e severas, senão irão fechar a pauta, pois não tem como 

os bairros ficarem nessa situação caótica. Na sequencia o Senhor Presidente 

solicitou do Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo 

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

solicitada ao secretário a leitura do Requerimento nº 003/2019, que 

“REQUEREM, considerando o Requerimento nº 051/2017 de 30 de novembro 

de 2017, de mesmo teor, que seja realizada a Sessão Solene de Entrega de 

Títulos Honorários de Cidadão Altaflorestense conforme descrito no Artigo 121 

do Regimento desta Casa, conforme justificativa que especifica”, de autoria dos 

vereadores Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa Gomes Machado, o qual foi 

discutido pelos os vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira que cumprimentou a 

todos, dizendo que vem solicitar a realização da Sessão Solene para entrega de 

Título de Cidadão Honorário, uma vez que cada vereador tem direito de fazer 

até quatro indicações durante a Legislatura. Acrescentou que já está no terceiro 

ano mandato e nenhum título foi entregue até o presente momento e que tem 

mais algumas indicações que gostaria de fazer a qual tem direito, mas que não 

gostaria de fazê-la coletivamente e sim individualmente. Por fim solicitou o voto 

favorável dos colegas vereadores. Elisa Gomes Machado também reforçou o 

voto favorável colegas vereadores, alegando que já tem mais ou menos três anos 

ou mais, que não acontece à sessão de entrega do titulo de cidadão. Falou em 
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fazer cumprir a Lei de Titulo do cidadão como também o de Mulher Destaque. 

Mequiel Zacarias Ferreira solicitou que seja realizada uma entrega de títulos 

no primeiro e outra no segundo semestre deste ano, para não terminar o 

mandado com título de cidadão sem serem entregues, alegando estar no período 

eleitoral (2020). Emerson Sais Machado explicou que a sessão solene, 

referente relação de titulo cidadão e mulher destaque, tem um gasto muito 

grande e toma muito tempo, e que os vereadores possam fazer menos 

indicações, sendo esse seu ponto de vista. Marcos Roberto Menin relatou que é 

a favor da solenidade, salientando quer se for Lei, deve ser cumprida, e com 

relação ao recurso não deve ser devolvido para o Executivo. Emerson Sais 

Machado retornou dizendo irá conversar com todos os vereadores e buscar uma 

solução. Após discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Foi solicitada ao secretário a leitura do 

Requerimento nº 004/2019, que “REQUER que seja oficiado o Prefeito 

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

responsáveis que respondam, com urgência, os requerimentos atrasados de 2017 

e 2018 para apreciação, conforme lista especificada (Requerimentos nº 015/2017 

e, Requerimentos nº 003, 004, 067 e 073/2018)”, de autoria do vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira, a qual foi discutida pelos vereadores: Mequiel Zacarias 

Ferreira alegou que está apenas reforçando, os requerimentos do ano de 2017 e 

2018 que não foram respondidos, citando como exemplo a desapropriação da 

área do aeroporto, lembrando que no mês de março haverá o leilão; tem a 

questão sobre aquele senhora que foi despejada da área pública, os parques 

públicos, e as auditorias que indicaram a devolução de quase um milhão e meio, 

e não houve nenhuma reposta por parte do Executivo. Por fim solicitou o voto 

favorável dos senhores vereadores. Valdecir José dos Santos (Mendonça) 

disse que está acompanhando os esforços dos vereadores, acrescentando que fez 

vários requerimentos, mais até o momento também não foram respondidos. 

Alegou que esses requerimentos precisam ser respondidos, para identificar como 

andam os trâmites do Executivo, salientando que o Legislativo esta fazendo sua 
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parte, e o problema esta no Executivo. Após discussões, a matéria foi colocada 

em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Foi solicitado ao secretário a 

leitura do Requerimento nº 005/2019, que “REQUER que seja oficiado o 

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

departamentos responsáveis que enviem informações sobre as medidas adotadas 

para as indicações determinadas pela Controladoria nos relatórios das Auditorias 

Nº 004/2017, 005/2017 e 006/2017, especialmente considerando a devolução de 

recursos estabelecidas nos mesmos, para apreciação”, de autoria do vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira, o qual foi discutido pelos os vereadores: Mequiel 

Zacarias Ferreira disse que encaminhou requerimento específico sobre as 

auditorias de dezembro de 2017, considerando especialmente as devoluções dos 

recursos indicadas nos relatórios. Relatou que inclusive já protocolou esses 

requerimentos no Ministério Público juntamente com a vereadora Elisa. Elisa 

Gomes Machado ressaltou que esse requerimento é de sua autoria também, 

dizendo que inclusive a própria Controladoria também protocolou no Ministério 

Público. Concluiu dizendo sobre a importância de a Prefeitura estar respondendo 

os requerimentos. Após discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Foi solicitada ao Secretário a leitura do 

Requerimento nº 006/2019, que “REQUER que seja oficiado o Prefeito 

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

responsáveis que respondam os requerimentos que não foram atendidos em 

2018, conforme lista especificada (Requerimentos nº 066, 071, 074 e 

076/2018)”, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado, a qual foi discutida 

pelos vereadores: Elisa Gomes Machado explanou sobre os requerimentos a 

qual solicitou urgência do Executivo na resposta dos requerimentos 

supracitados. Oslen Dias dos Santos (Tuti) sobre o Requerimento nº 076/2018, 

disse que esteve na SINFRA e que convênio está válido, dependendo 

unicamente do aval do governador Mauro Mendes em manter o convênio. 

Valdecir José dos Santos (Mendonça) cumprimentou a todos novamente e 

ressaltou que o Executivo tem que esquecer a velha política da malandragem, e 
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cumprir com as devidas responsabilidades, principalmente em responder os 

requerimentos, para que os vereadores possam fiscalizar as ações do Executivo. 

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

unanimidade. Foi solicitada ao secretário a leitura do Ofício Nº 

28/Div.ADM/9ºCR/PMMT, que “solicita agendamento de horário durante a 

realização de Sessão Ordinária, com a finalidade de apresentação de resultados 

prospectivos do cenário de Segurança Pública no município de Alta Floresta – 

MT” de autoria do Tenente Coronel PM Adnilson de Arruda, Comandante 

Regional da Polícia Militar, o qual não havendo discussão, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Foi solicitada ao 

secretário a leitura Moção nº 001/2019, de “Congratulações com a ÁGAPE 

Escola de Artes, pelos dez anos de atividade no município”, de autoria da 

vereadora Elisa Gomes Machado, a qual foi discutida pelos os vereadores: Elisa 

Gomes Machado cumprimentando a todos, em especial o Senhor Valdir, diretor 

da Escola. Disse que é uma honra enorme homenagear essa instituição, 

lembrando que dez anos de história e trabalho. Citou as dificuldades que é fazer 

cultura no país e no município onde os recursos investidos são poucos. 

Acrescentou que a escola possui profissionais excepcionais, que tem amor a arte 

e cultura, onde já ensinaram mais de mil pessoas. Parabenizou por esse 

momento importante e agradeceu pela parceria com o Projeto OCUPARTE, de 

sua autoria. Mequiel Zacarias Ferreira cumprimentou aos integrantes da 

escola. Mencionou a limitação dos investimentos na cultura por parte do 

município, e parabenizou a escola através de seus componentes por 

desenvolverem o melhor da arte e da cultura, suprindo, inclusive a ausência na 

atuação do Estado com o cumprimento desse direito. Por fim parabenizou pelos 

dez anos de história e existência no município. Marcos Roberto Menin 

parabenizou a vereadora Elisa pela moção, ao Valdir e os componentes pelos 

dez anos de historia. Por fim falou que onde tem cultura no município à escola 

Ágape está presente. Elisa Gomes Machado lembrou que a escola não deixa de 

realizar sonhos, atendendo com bolsas. Oslen Dias dos Santos (Tuti) 
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parabenizou a escola pelo trabalho que desenvolve no município. Charles 

Medeiros Miranda comentou que a cultura representa a essência da nossa 

região, parabenizando a Ágape pelo trabalho oferecido e desenvolvido. 

Emerson Sais Machado parabenizou a vereadora pela moção, e a todos os 

alunos e membros da Ágape Escola de Artes. Após discussões, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste intermédio o 

senhor presidente convocou os senhores vereadores para uma reunião na sala de 

reuniões com o fim de compor as comissões permanentes. Na sequencia, 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 dezesseis 

minutos. 


