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Ata da vigésima quarta Sessão Ordinária, da terceira Sessão Legislativa, da 

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos seis dias do mês 

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

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, justificando a ausência do 

vereador José Elói Crestani em função de tratamento de saúde própria.  

Passando ao Expediente, foi colocada em discussão e votação das atas das 

sessões anteriores (6ª e 7ª Sessão Extraordinária), aos quais foram aprovadas 

por unanimidade, o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

correspondências recebidas: Ofício nº 001/2019 da Comitiva do bem Há 

Hospital de Amor, Encaminhamento de uma Carta De Agradecimentos bem 

como os Comprovantes Anexos, autoria Comissão Organizadora constituída 

pelos seguintes membros Andréia Rocha da Silva, Ângela Aparecida Ferreira, 

Helena Ferreira Sampaio, Laryssa Moreira Montanher e Márcia Ferraz; Ofício 

nº 009/2019 da CODEMA Alta Floresta/MT parecer da proposta de Minuta de 

Lei do Plano Diretor de Alta Floresta, autoria Ana Carolina França Bogo, 

Diretora do CODEMA; Ofício nº 010/2019 do Departamento de Licitação, 

Anexos Relacionados aos Processos Licitatórios Homologados, autoria Paulo 

Fernando do Nascimento Martins, Chefe do Departamento de Licitação; Ofício 

nº 186/2019-DE do Diretório Executivo do IPREAF, Balancete Financeiro 

Relativo ao Mês de Junho de 2019, autoria Valmir Guedes Pereira Diretor 

Executivo do IPREAF; Ofício nº S/N da Secretaria Municipal de assistência 
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Social, Convite para um Almoço Especial dos Dias dos Pais que será realizado 

no dia 08/08/2019 as dependências do Ginásio Chico Brahma que terá inicio ás 

8 horas. Após o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em 

apresentação: Indicação nº 250/2019, de autoria do vereador Silvino Carlos 

Pires Pereira (Dida); Indicação nº 254/2019, de autoria do vereador Emerson 

Sais Machado; Indicação nº 255/2019, de autoria da vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida); Indicações nºs 256, e 257/2019, de autoria da 

vereadora Elisa Gomes Machado; Indicações nºs 259 e 260/2019 de autoria do 

vereador; Mequiel Zacarias Ferreira; Indicações nºs 258 e 261/2019 de autoria 

do vereador; Luiz Carlos de Queiroz; Projeto de Lei 1995/2019 que em sumula 

“altera dispositivos da Lei Municipal Nº 1.499/2006, e dá outras providências” 

autoria Poder Executivo Municipal. Concluída a leitura, o Senhor Presidente 

informou que as matérias ora apresentadas seriam 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 inscrição e sorteio 

bimestral. O primeiro a utilizar a tribuna foi o vereador Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida Pires) que cumprimentando a todos, disse que esteve 

conversando com o vereador Mequiel e vereadora Elisa, sobre a lei da 

concessão, da empresa de saneamento básico, pois a empresa estar pedindo 

quinze dias para religar uma água de um contribuinte e na maioria dos casos a 

solicitação do usuário só e atendida após vinte dias úteis alem de se cobrar uma  

taxa e de cento e cinqüenta reais pelo serviço que é um valor alto. Citou 

exemplo a seguir da Energisa que em setenta e duas horas após o comunicado 

de instalação do padrão e passar pela vistoria da empresa consegue estabelecer 

a ligação da energia. Pediu apoio aos demais vereadores e também assessoria 

jurídica, aprofundar um estudo relacionado a este assunto, para que cobre e 

consiga uma solução para este problema alem de outras reclamações. Neste 

intermédio, usando da prerrogativa de parte o vereador Oslen Dias dos Santos 

Informou que já acionou a secretaria Parlamentar para encaminhar um oficio 
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para a Promotoria de Justiça, para rever essa concessão dessa empresa 

responsável  ao saneamento básico do município. Vereador Silvino Carlos 

Pires Pereira (Dida Pires) retornou a palavra, e disse que o Executivo tem ser 

mais rígidos nas cobranças relacionados e essa concessão para dar mais 

agilidade nos serviços. Comentou que vereadores terão mudar a Lei para 

estabelecer um prazo menor para ligar a água do contribuinte, pois se paga caro 

pelo serviço e tem que esperar vinte dias para ligação de uma água. Sobre a 

ponte do setor Cidade Bela falou que isso não e favor é obrigação do Executivo 

em elaborar essas obras, e está claro o erro do Executivo em tirar a ponte para 

depois fazer a licitação, por disso houve essa demora, mas tomara que agora 

aprendam a trabalhar de verdade tenha planejamento.  Disse que o Prefeito ira 

fazer uma auditoria na licitação da limpeza que serão realizadas nos ares 

condicionados que o contrato  está em estimativa de mais de um milhão e 

trezentos mil reais, parabenizou por tomar essa atitude. Afirmou que muitas 

das vezes o prefeito não rouba, mas secretario rouba. Finalizando fez algumas 

considerações e agradeceu a todos, Prosseguindo, utilizou a tribuna o vereador 

José Aparecido dos Santos (Cidão), o qual cumprimentando a todos iniciou 

falando sobre o recesso que teve na Câmara de vereadores, que o recesso e só 

de sessões, pois todos os vereadores trabalharam nesse intervalo de quinze 

dias. Agradeceu o Deputado Federal Juarez Costa que esteve na cidade para 

informar a emenda de seis milhões para pavimentação dos bairros Boa Nova e 

Primavera e ressaltando  que o dinheiro já está disponível, esperando apenas a 

elaboração dos projetos. Afirmou que quando um político quer fazer faz. 

Comentou ter recebido bom dia do Deputado Federal Emanuel Pinheiro e está 

muito feliz, com as parcerias firmadas com os deputados para buscar melhorias 

para a sociedade.  Declarou que seu lema é asfalto, estrada e saúde e que iram 

trabalhar para essas conquistas sejam todas realizadas. Finalizando fez algumas 

considerações e agradeceu a todos. Prosseguindo, utilizou a tribuna o vereador 

Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual cumprimentando a todos os 

presentes. Disse que ha varias pessoas mal intencionados, pois distorcem os 
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fatos sobre a construção da ponte da Cidade Bela e que acompanha a historia 

da ponte desde a gestão do ex prefeito Vicente que há construiu e sabia se 

aponte não fosse retirada algo grave poderia acontecer devido o estado que a 

construção antiga estava. Falou que o grupo de esquerda sempre vai falar mal, 

porem essa obra será concluída sim e ira beneficiar a sociedade e moradores 

daquela localidade. Afirmou não se preocupar com criticas, pois confia em 

Deus poderoso e que a justiça do homem pode falha, mas meu Deus não falha. 

Elogiou o prefeito Asiel pelas grandes obras elaboradas no município. Fez 

algumas considerações e agradeceu a todos. Prosseguindo, utilizou a tribuna o 

vereador Charles Miranda Medeiros, o qual cumprimentando a todos os 

presentes, disse esperar que os requerimentos encaminhados para o Executivo 

sejam respondidos. Falou que Alta Floresta está recebendo grande 

investimento por parte do setor privado e que a tendência que gere mais 

emprego assim fortalecendo a economia do município.  Relatou que a saúde 

está melhorando, mas algumas situações precisam ser corrigidas e preciso 

trabalhar ainda mais para resolver essas problemáticas. Comentou que  hoje ira  

a secretaria de obras para pedir que seja feita a pintura das vias da grande 

Cidade Alta, pois a sinalização e fundamental para transito. Fez um apelo ao 

Diretor de Transito para aproveitar os guardas de transito para fiscalizar pontos 

estratégicos de vias de maior fluxo veicular, pois está havendo um índice muito 

grande de acidentes devido falta de fiscalização. Na sequência utilizou a 

tribuna o vereador Demilson Nunes Siqueira o qual cumprimentou a todos, 

disse concorda com as palavras do vereador Charles que falou que Alta 

Floresta está recebendo grandes investimentos por empresários. Falou  que 

esteve acompanhando vários campeonatos de esporte em nossa cidade, e 

parabenizou a equipe de Alta Floresta, pela conquista Copa Centro America na 

capital Cuiabá no sábado. Finalizando fez algumas considerações e agradeceu a 

todos. Prosseguindo utilizou a tribuna o vereador Marcos Roberto Menin, o 

qual cumprimentou a todo publico presente nessa Casa de Leis, iniciou 

parabenizando a secretaria de esporte os atletas e um grupo de empresários que 
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esteve patrocinando e montando a equipe que obteve a conquista da Copa 

Centro America na capital Cuiabá. Também parabenizou ao Rodrigo do Setor 

Bom Pastor pela organização do campeonato daquela localidade. Comentou 

sobre emenda de seis milhões para pavimentação dos bairros Boa Nova e setor 

Primavera, que está apenas esperando a elaboração do projeto para liberação 

do dinheiro. Falou que  essa grande obra que irar beneficiar milhares de 

famílias proporcionando alegria e qualidade de vida principalmente na saúde 

com eliminação da poeira. Comentou  que quando o projeto estiver pronto terá 

o prazer de deslocar até Brasília para entregá-lo ao Deputado Juarez Costa e  o 

Senador Jayme Campos. Confessou que está vendo um pouco de inveja, por 

parte de políticos desejando que as coisas que não aconteça aconselhou seus 

colegas da política que se seus deputados não vêm até você, então vai até ele 

em busca dos recursos para o município. Falou que fez um pedido para o 

deputado Juarez Costa trazer o Governador, para ele ver de perto a necessidade 

de nossa cidade. Seguindo utilizou a tribuna à vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto a qual cumprimentou a todos os presentes, iniciou falando 

que Executivo Municipal entregou mais uma obra de grande a unidade de 

saúde Ana Nery, que ira proporcionar, um melhor atendimento a todos 

moradores situado na aquela localidade. Disse que está havendo algumas 

cobranças na saúde relacionadas ao ônibus adquirido pela prefeitura e  segundo 

informações obtidas através do secretario de saúde é que falta algumas 

documentações veiculo e a regularização do seguro, mas até o fim de semana 

essas questões serão resolvidas. Relatou que quase todos a unidades de saúde 

estar completas com médicos, mesmo com o salário dos médicos considerado 

baixo. Comentou que o secretario de saúde se comprometeu a resolver os 

atendimentos na zona rural. Falou que esteve no Departamento de Transito 

cobrando a realização de pinturas das vias publicas do setor Cidade Alta e que  

eles se comprometeram a intensificar esse trabalho.  Finalizando fez algumas 

considerações e agradeceu a todos. Próximo a utilizar a tribuna vereadora Elisa 

Gomes Machado, a qual cumprimentou a todos os presentes, desejou muitas 
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vitorias e conquistas aos vereadores nesse segundo semestre. Agradecendo a 

entrega do posto de saúde Ana Nery do setor B, pois a antiga  instalação da  

unidade de saúde era uma das suas maiores cobrança em relação a saúde. 

Agradeceu Chefe do Executivo pelo esforço para que a obra fosse concluída. 

Sobre plano de saneamento básico falou que foi muito discutido e debatido por 

esta Casa de Leis e agradeceu as emendas colocadas pelos vereadores, mas 

reafirmou o que não da pra aceitar a condição dessa concessão, pois a empresa 

responsável vem acumulando varias reclamações quando não é taxas com 

valores abusivos é serviço de péssima qualidade lembrou que a seis mês 

encaminhou ao Poder Executivo um requerimento sobre o aumento que não 

condizia com o acumulo da inflação do período, porem até o momento não 

obteve resposta. Afirmou que existem muitas dificuldades na área da saúde, 

que precisas resolver urgentemente, e que as conquistas que vem acontecendo 

são frutos da ex: secretaria Roberta Cordeiro. Relatou que o papel do vereador 

e cobrar e fiscalizar e que continuara  cobrando e fiscalizando. Fez um convite 

aos vereadores para participar nesta sexta, um evento realizado pela Escola 

Presbiteriana que será feito uma pequena amostra literária com lançamento de 

um livro escrito pelos próprios alunos que fala sobre a violência contra criança 

e adolescentes, o evento será realizado na no centro cultural Helena da Riva, 

no teatro Agostinho Bizinoto. Lembrou que o teatro é uma obra de grande 

porte construída pela ex: gestora Maria Isaura. Finalizando fez algumas 

considerações e agradeceu a todos. Na sequência, utilizou a tribuna o vereador 

Luiz Carlos de Queiroz, o qual cumprimentou a todos e agradeceu a presença 

de todos nessa Casa de Leis. Iniciou falando a falta de respeito e os maus 

serviços prestados pela a empresa CAB (Águas de Alta Floresta), está 

realizando e que os vereadores precisam questionar e rever essa concessão e 

encontrar uma solução para o problema, pois os contribuintes não suporta mais 

pagar tantas taxas, e receber um serviço de mau qualidade que é oferecido aos 

usuários e contribuintes. Relatou que essa Casa de Leis, precisa tomar uma 

atitude mais rápido possível relacionando ao radar móvel, pois a seu ver o 
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radar serve para evitar acidentes e organizar o transito e não gerar uma fabrica 

de multa como está acontecendo no município. Disse que está pratica tomada 

por parte da fiscalização do Executivo Municipal de aplicar multas em 

empresas do município, essa situação precisa ser esclarecida, pois são estes 

empresários que trazem investimento e emprego para o município. Relatou a 

inauguração da unidade de saúde Ana Nery, localizado no setor B, que é uma 

obra que ira beneficiar muitas pessoas e melhorará qualidade de vidas para 

moradores da aquela localidade. Após utilizou a tribuna o vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira, o qual cumprimentou e agradeceu a presença de todos, 

iniciou. Parabenizando a secretaria de esporte, pelo primeiro campeonato e a 

inauguração da arena poliesportiva na praça cívica, elogio o espaço relatando 

que ficou muito bom, e também pediu que se elaborasse um projeto parecido 

na grande Cidade Alta para atender a população. Parabenizou também os 

alunos da escola Ouro Verde, pela participação do festival de robótica. 

Felicitou a vereadora Elisa que assumiu a o diretório do PDT no município.  

Elogiou o clube de mães da comunidade mundo novo que realizou a sua feira 

junina que foi um sucesso. Com período de recesso disse que esteve 

acompanhando alguns trabalhos em nível estadual em conjunto com  os 

deputados Barrancos e Rosa Neide dentre eles a licitação para a construção de 

uma sede própria do CEJA no município, pois o prédio onde a instituição está 

instalada atualmente está à venda. Sobre o SECITEC os diplomas foram 

entregues e agora falta e a contratação de mais professores para a instituição e 

continuara sua cobrança junto ao estado para que esta situação seja resolvida. 

Disse esteve acompanhando  reunião junto ao ministério publico e duas 

audiências públicas pra debater sobre o grande índice de queimadas que vem 

ocorrendo no município e que falta evoluir na questão da fiscalização. 

Ressaltou que  a campanha de sensibilização para evitar queimadas  que deve 

começar, na segunda semana do mês de agosto, juntamente com as entidades 

do município e estará acompanhado e cobrando como for possível. Relatou que 

o Plano Diretor já está nessa Casa de Leis, inclusive estive em uma reunião 
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com CODEMA e CONTUR, e que em breve haverá audiência publica sobre o 

assunto para que haja discussão e que a matéria seja melhorada. Afirmou que 

terão que convocar a sociedade em geral, para tomar uma atitude mais 

rigorosa, se relacionada ao plano de saneamento básico, pois já estão cansados 

de acumular inúmeras reclamações sem solução, outra maneira de solução é 

forçar o prefeito a revisar essa concessão, ainda mais agora que já aprovou o 

plano de saneamento básico, precisam estabelecer novas diretrizes, para 

melhorara a questão da água e esgoto, o problema já sabe que existem, mas o 

Sr Asiel não toma nenhuma previdência. Outro assunto que o vereador 

mencionou foi a respeito das licitações, e os vereadores precisam acompanhar  

e fiscalizar com maior rigidez esse assunto. Fez mais algumas considerações e 

agradeceu a todos. Na sequência utilizou a tribuna o vereador Oslen Dias 

Santos, o qual cumprimentando a todos, Disse independe de ser recesso 

parlamentar os vereadores trabalham muito nesse período. Agradeceu ao 

secretario Eloi, pela entrega e elaborações dos serviços de restauração de 

pontes e bueiros. Disse que o empréstimo para compras de maquinários novos 

para secretaria de obras que o Executivo está realizando junto Caixa 

Econômica Federal está próximo de sair assim a tendência é  melhorias e 

execuções dos serviços. Neste momento o Senhor Presidente, vereador 

Emerson Sais Machado, passou a Presidência ao Vice-Presidente para fazer 

uso da Tribuna, o qual cumprimentando a todos. Desejou um ótimo retorno do 

recesso, pois existe muito trabalho para os vereadores. Relatou que a 

população parou um pouco de reclamar do prefeito Asiel, pois entenderam que  

o chefe do executivo fala pouco, mas vem executando grande obras no 

município. Afirmou que de todos ex: gestores que alta Floresta já teve, o 

doutor Asiel foi o que mais executou obras em na cidade. Parabenizou os 

vereadores Cidão e Menin pela luta e conquista da emenda de pavimentação 

asfáltica, dos bairros Boa Nova e Setor Primavera.  Disse que os vereadores 

têm que cobrar mais dos Partidos políticos, para deliberar emendas para 

execução de obras na cidade. Agradeceu aos deputados federais Carlos Bezerra 
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e Juarez Costa pelas emendas que estão destinando para o município. Disse 

que os vereadores não só chegar à tribuna e falar mal do Prefeito e de 

companheiros vereadores, mas procurar trazer emendas para que o município 

possa evoluir. Fez algumas considerações e agradeceu a todos. Neste 

intermédio, na direção dos trabalhos, o vereador Charles Miranda Medeiros 

Parabenizou o chefe do pela inauguração da Unidade de Saúde Ana Nery. 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, o que, o senhor presidente 

assim o fez, sendo aprovado por unanimidade. Passando à Ordem do Dia 

comunicou que nada consta na pauta. Neste momento 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 às dez horas e quarenta e nove 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. 


