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Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da 

Nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, ao primeiro dia do 

mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, com início às 9h14min, 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), 

Reinaldo de Souza (Lau), 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 (31ª Sessão Ordinária), 

a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, em atendimento a solicitação 

do senhor Presidente, o Secretário, Vereador Marcos Menin, fez a leitura das 

seguintes correspondências recebidas: Oficio N° 248/2019-DE de autoria 

Valmir Guedes Pereira, Diretor Executivo do IPREAF. Encaminhamento do 

Balancete Financeiro relativo ao mês de Agosto de 2019, para apreciação por 

esta Casa de Leis. Após, o senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias 

em apresentação: Indicação nº 336/2019 de autoria vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto; Indicação nº 337/2019 de autoria vereador Silvino Carlos 

Pires Pereira; Indicação nº 338/2019 de autoria vereador Reinaldo de Souza; 

Indicação nº 339/2019 de autoria vereador Emerson Sais Machado; Indicações 

nºs 340 e 341/2019 de autoria vereadora Elisa Gomes Machado; Indicações nºs 

342, 343, 344 e 345/2019 de autoria vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Projeto 

de Lei nº 2.011/2019 de autoria do Poder Executivo que em súmula 

“Regulamenta o comércio eventual e ambulante no Município De Alta Floresta, 

e dá Outras Providências”; Projeto de Lei nº 2.009/2019 de autoria do Poder 

Executivo que em súmula “Altera Dispositivos da Lei 2.241/2015 e dá outras 

providências”; Projeto de Lei nº 2.010/2019 de autoria do Poder Executivo que 
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em súmula: “Revoga a Lei Municipal Nº 2.425/2017 e autoriza o Executivo 

Municipal a inserir o Lote A2/5 Na Zona Especial De Interesse Social - ZEIS, e 

dá outras providências”. Após, 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 

seria de sete minutos, conforme sorteio bimestral e inscrição. O primeiro a 

utilizar a tribuna foi o Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) 

cumprimentou a todos, disse que esteve recentemente junto com vereadores 

Mequiel e Elisa, fazendo visitas em obras inacabadas do município, 

principalmente na creche do bairro Jardim Imperial e que o vereador Mequiel 

elaborou um ofício assinado por eles, pedindo explicações sobre a demora da 

construção daquela obra, e que a diretora Keytiane lhes mostrou várias falhas, e 

falta de pagamentos relacionados à construção, e propôs anexar à resposta da 

Diretora junto ao oficio, e depois encaminhar aos Deputados Estaduais, porque 

somente uma “questão política” para resolver essa situação. E também reforçou 

seu pedido relacionado às faixas elevadas, e mais uma vez fez a cobrança, da 

mudança de onde houver faixas comuns de pedestres, que se faça a substituição 

por faixas elevadas, e explicou que tal mudança irá proporcionar mais segurança 

aos pedestres. Citou um acidente que ocorreu na Avenida Amazonas, e disse que 

se houvesse uma faixa elevada teria evitado esse tipo de acontecimento, mais 

uma vez reforçou o pedido, que se faça mais rápido possível as faixas na frente 

das escolas, e comércios onde existe um fluxo maior de pessoas. Fez um pedido 

ao presidente, para marcar uma reunião com Diretor de Trânsito e Transporte 

Messias, para elaborar essas faixas elevadas. Disse que conversou com Elaine da 

empresa Global, um assunto relacionado ao anti-pó, que o Executivo já está 

quase iniciando as obras, e afirmou que fazer é necessário, mas precisa um 

planejamento para usar esse recurso, para elaboração de asfalto, pois o valor de 

sete milhões dá para fazer quatorze quilômetros de asfalto, e que não se deve 

deixar de fazer o asfalto para fazer a aplicação do anti-pó. Seguindo, usou da 

palavra o vereador Marcos Roberto Menin, cumprimentou a todos, e iniciou 
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sua fala parabenizando a todos, envolvidos no evento que foi realizado na 

comunidade Ouro Verde, disse que foi uma festa muito bonita, e maravilhosa 

que já é uma festa tradicional daquela comunidade, mesmo com a falta de 

energia foi um sucesso, informou que teve a presença de mais de mil e 

quinhentas pessoas no evento. Também parabenizou a equipe da Secretaria de 

Obras, encarregada de construir o asfalto no Setor Primavera, que não mediram 

esforços, que mesmo de baixo de chuva elaboraram o asfalto, disse que até 

quinta feira estará pronto aquele asfalto. E finalizou convidando a todos para 

abertura da primeira Expo Alta Floresta, que terá início nesta quarta feira, com o 

show do cantor Wesley Safadão. Fez mais algumas ponderações. Na sequência, 

utilizou da palavra o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual 

cumprimentou a todos, iniciou sua fala agradecendo a todas e todos os presentes 

na sessão, e parabenizou a todos os vereadores, pois, o dia 01 de outubro é o Dia 

do Vereador, e desejou sabedoria para os vereadores ao desempenhar suas 

funções. Parabenizou também os organizadores do evento Semana do Idoso, que 

foi realizada na semana passada, e também ao pessoal da Delegacia Municipal, 

pela inauguração do prédio em novo endereço, que vai proporcionar mais 

comodidade a todos os usuários e servidores. Ressalvou o fato de que a Câmara 

de vereadores não foi convidada para compor a mesa, e que consideraria 

importante uma representação compor a mesa, visto que trata-se de um poder 

constituído. Parabenizou também a Defesa Civil, em nome do Servidor Modesto 

pelo mutirão de limpeza da MT 208, disse que esteve presente junto com a 

vereadora (Cida), e citou que em um trecho de menos de um quilômetro foi 

recolhido uma caçamba de lixo. Disse que a população tem que se conscientizar, 

e parar de jogar lixo nas vias públicas, pontuou que trata-se de um problema que 

ocorre em todo o município, e que na época de chuva os bueiros da cidade ficam 

cheios de lixos. Falou que esteve presente em parte na Audiência Pública da Lei 

Orçamentária de nosso município, que foi realizada na sexta-feira, que coincidiu 

com outras atividades, e destacou a necessidade de verificação sobre a falta de 

cumprimento de algumas partes no orçamento municipal, no qual pôde 

acompanhar uma série de itens que não estão sendo cumpridos pelas secretarias.   



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 4 de 9 
 
Avenida Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829/3716 

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

Explicou que estava fazendo tal pontuação porque o prazo para a conclusão da 

apresentação de emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias deveria ser 

cumprido até sexta feira, e que existe uma infinidade de coisas que não foram 

cumpridas, e que eles como vereadores têm possibilidade de fazer as emendas, e 

logo haverá uma audiência, sendo urgente e necessário considerar e identificar o 

que as secretarias não têm realizado, por não cumprir os orçamentos de maneira 

adequada. Disse ainda que a Lei Orçamentária é igual a qualquer outra lei, e 

deve ser cumprida com o máximo de informações, dentro das ações previstas na 

lei. Falou que fez uma visita em vários setores urbanos de nossa cidade, 

percebeu que a situação de trafegabilidade está péssima, por isso existem 

inúmeras cobranças nesta Casa de Leis, relacionado à questão do patrolamento 

com maquinários e também o cascalhamento das vias urbanas e das zonas rurais 

do município, e que é preciso fazer esse tipo de serviço na temporada certa, para 

não acontecer tais problemáticas que estão ocorrendo agora, em relação à 

qualidade no trafego nas vias, o que prejudica e traz sofrimento aos usuários, 

devido à falta de manutenção. Exemplificou o Setor Mundo Novo e Bonfim, em 

que o patrulhamento com os maquinários aconteceu recentemente, coincidindo 

com o período do início das chuvas, e já aconteceu atoleiro em dois lugares, e 

justificou que se faz importante fazer tais cobranças nesse sentido para que não 

venham a se repetir tais problemas; disse também que há falta de planejamento e 

cronograma dos serviços a serem cumpridos. Disse que já começou o período de 

chuvas, e existem bairros que nem fizeram o patrolamento com os maquinários, 

e citou vários bairros e vias que ainda não receberam o patrolamento com os 

maquinários da prefeitura, fez a cobrança da manutenção da ponte que dá acesso 

à 1ª Norte, que é preciso que seja feito a troca da ponte de madeira, por ponte de 

concreto no mesmo modelo da Avenida Mato Grosso, pois, o fluxo de 

caminhões é muito grande. Com relação a construção da creche do Jardim 

Imperial, relembrou a primeira empresa que estava fazendo a obra rescindiu o 

contrato por falta de pagamento – repasses do FUNDEB, e que essa empresa 

elaborou apenas cerca trinta por cento da obra; quanto a nova empresa 

responsável pela construção, por conta, novamente dos repasses atrasados, está 
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executando o serviço “em passos lentos”, com redução dos trabalhos. Afirmou 

que já fez um encaminhamento para os Deputados no intuito de acompanhar e 

colaborar com a resolução da questão dos repasses relativos à Creche do Jardim 

Imperial, para uma possível liberação de recurso, para a finalização da obra. Ato 

contínuo, utilizou a palavra o Vereador Luiz Carlos de Queiroz, o qual 

saudando a todos, agradeceu a presença de todos, iniciou sua fala parabenizando 

a todos os homenageados nas moções de congratulações que seriam 

apresentadas na sessão. Informou que serão construídas nove faixas elevadas em 

nossa cidade, que duas já estão em fase de construção no setor Cidade Alta. 

Disse que ainda estava indignado com a empresa (CAB), mesmo com a 

audiência pública a mesma não está buscando nenhum tipo de caminho para 

melhorar seu atendimento, praticamente não resolveu nada, taxas altas e serviços 

de má qualidade, e agora está notificando as empresas que tem poços artesianos. 

Disse que irá continuar essa “briga” para que o Executivo revise essa concessão 

com a empresa (CAB). Também convidou a sociedade e vereadores, para lutar 

pelas altas taxa de energia que estão sendo estipuladas para os contribuintes, 

afirmou que realmente são taxas abusivas, e que isso precisa mudar. Na 

sequência utilizou a tribuna o Vereador Charles Miranda Medeiros, o qual 

saudando a todos e a todas, agradeceu aos presentes. Parabenizou a vereadora 

Elisa pela moção à empresa Mil Cores, disse que esta tem comprometimento 

com seus funcionários e clientes. Mencionou a péssima qualidade da água, que 

está sendo utilizada pela população de Alta Floresta, alegando que estão 

diluindo muitos produtos químicos nos reservatórios, pois o nível da água está 

muito baixo, e com isso estão ocorrendo muitos casos de problemas 

gastrointestinais. Justificou que a água que está sendo fornecida pela (CAB), não 

tem nenhuma qualidade. Pontuou que toda população precisa ficar atenta com 

essa mudança de tempo, pois os problemas respiratórios estão aumentando 

muito, como por exemplos bronquites, asmas e bactérias causando inúmeros 

problemas pulmonares, devido oscilação de temperatura, que está quente e de 

repente esfria e disse que a vacinação para essas doenças é gratuita, alertou 

quanto importância da prevenção. Falou que essa semana recebeu um convite 
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para uma reunião com um empresário (Abud), o mesmo demonstrou interesse 

em disputar a eleição para Chefe do Poder Executivo na eleição de 2020. 

Também citou vereadores que tem pretensão de disputar, a candidatura para 

Chefe do Executivo em 2020, e saudou o empresário pelo interesse. 

Prosseguindo, vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) cumprimentou a 

todos. Iniciou sua fala parabenizando a todos os homenageados pelas moções 

nesta sessão. Disse que na secretaria de obras, não tem maquinários necessários 

para atender as demandas de todo município, por isso foi aprovado nesta Casa 

de Leis o financiamento de cinco milhões na Caixa Econômica para compra 

maquinários. E alertou se esse financiamento não acontecer, vai ocorrer “um 

colapso”, pois os maquinários velhos não vão suportar a grande demanda de 

serviços. Disse que não tem como o chefe do Executivo baixar o índice de folha, 

pois é muito serviço para poucos funcionários lotados na prefeitura. Lamentou 

que os recursos destinados ao município de Alta Floresta são poucos, e as 

demandas são muitas, o que causa a falta de estabilidade na prestação de 

serviço, e citou o atraso de várias obras em no município por falta de 

maquinários. Fez mais algumas considerações. Ato continuo, Vereadora Elisa 

Gomes Machado saudou a todos, e parabenizou a todos vereadores pelo Dia do 

Vereador. Disse que participou do Evento Miss Terceira Idade, realizado no 

(CTG), disse que foi uma festa maravilhosa e bem organizada, também 

parabenizou o departamento de turismo pelas comemorações.  Na seqüência 

pediu muita sabedoria a todos os vereadores. Falou que na data de ontem, dia 30 

de outubro, procurou o Secretario de Saúde, para tratar um assunto relacionado à 

(UBR), que não está tendo mais condições de atender à grande demanda de 

pacientes, e nem de proporcionar condições de trabalho para os profissionais da 

saúde que ali trabalham, disse que segundo o secretario, em dezembro a obra 

estará construída, para proporcionar um atendimento de qualidade para usuários 

e funcionários. Afirmou que está impressionada com a falta de planejamento, se 

referindo à Secretaria de Obras, disse que foi aprovado o orçamento no valor de 

dezessete milhões e seiscentos mil, e atualizado em 31 de agosto do ano de 2019 

o orçamento da Secretaria de Obras já ultrapassou mais de vinte e três milhões, e 
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questionou como eles não conseguem atender às demandas, afirmou ser 

inadmissível. Alertou que existe alguma coisa de errado neste orçamento, eles 

não conseguem ter planejamento em nada, os vereadores que estiveram aqui na 

sexta feira no horário noturno, puderam acompanhar a apresentação do 

quadrimestre, eles presenciaram o quanto é desorganizado a situação. 

Exemplificou que, a Secretaria de Educação para chegar o índice de vinte e 

cinco por cento, ainda precisa gastar quase um milhão e novecentos, pontuando 

que algo de errado deve estar ocorrendo. Mencionou o recurso da Usina São 

Manoel no valor de duzentos e onze mil reais, que foi destinado para compra de 

um ônibus para Secretaria de Saúde, mas o dinheiro foi remanejado para 

educação, mas ainda existem na educação vinte oito mil para serem gastos. 

Afirmou que a Escola Municipal Benjamin de Pádua está precisando de reparos 

nos telhados, mas não existe planejamento para aplicações certas desses 

recursos. Manifestou a sua indignação com a falta de planejamento orçamentário 

do Executivo. E finalizou afirmando que a Secretaria de Obras e a Secretaria de 

Educação precisam estabelecer um planejamento orçamentário com maior 

eficácia. Na sequência, fez o uso da tribuna o vereador Demilson Nunes 

Siqueira, que cumprimentou a todos. Iniciou parabenizando os atletas do 

atletismo que representaram Alta Floresta na cidade de Matupá, que conquistou 

títulos e medalhas para nosso município, nos trazendo orgulho. Mencionou que 

esteve junto com vereador (Menin), em uma festa maravilhosa na comunidade 

Ouro verde, com mais de mil e quinhentas pessoas presentes, para um grande 

almoço beneficente, disse que ficou muito impressionado com aquela 

organização. Parabenizou a vereadora Elisa pela Moção para a empresa Mil 

Cores, e fez um rápido lembrete relacionado ao projeto dos vendedores 

ambulantes, fez um pedido ao presidente que desse uma atenção especial para 

esse projeto. Pois os comerciantes que pagam seus impostos, “perdem muito” 

com esses ambulantes andando pelas ruas, vamos resolver essa situação. Nesse 

intermédio, o Presidente Emerson Machado disse que esse projeto dos 

vendedores ambulantes, vai ser resolvido e votado o mais rápido possível, 

inclusive relatou que já fez vários vídeos mostrando as irregularidades desses 
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vendedores nas ruas de nossa cidade. E lamentou que esse tipo de atividade, 

prejudica o lucro dos empresários que pagam seus impostos honestamente, e que 

irá abrir exceção para vendedores da cidade, que produzem seus produtos em 

suas propriedades, esses sim merecem comercializar seus produtos. Para 

concluir, Emerson disse que era preciso valorizar aquele que gera renda e 

emprego para nossa cidade que são os empresários estabelecidos em nosso 

município. Ato contínuo, o Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais 

Machado, passou a condução dos trabalhos ao Vice-Presidente para fazer uso 

da tribuna, o qual cumprimentando a todos. Disse que observou palavras de 

parlamentares, relacionado ao Executivo, e que “o microfone aceita qualquer 

coisa”. Comentou em relação à fala de vereadores que dizem que Executivo não 

tem planejamento, e que não gastando o dinheiro corretamente, que existem 

parlamentares que reclamam demais, se gasta pouco ou gasta muito. Alertou aos 

vereadores para terem mais sabedoria em seus pronunciamentos, para terem 

maior critério e inteligência ao expor as situações. Falou que vai entrar com 

projeto no Poder Executivo para o incentivo fiscal, às empresas que fornecerem 

empregos para menor aprendiz e deficientes físicos. Finalizou dizendo que 

andou pelas ruas de Alta Floresta, e percebeu inúmeros bueiros que precisam de 

manutenção, e já solicitou uma indicação para resolver tal situação. Vereador 

Charles Miranda Medeiros fez um pedido, o adiamento da votação da Moção 

040/2019, para próxima sessão, alegando que os homenageados não puderam 

estar na data de hoje 01/10/2019. E que existe o interesse dos mesmos em estar 

presente, e sendo assim, pediu a transferência da apresentação para próxima 

sessão. 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, foi lida e submetida à deliberação do plenário a seguinte matéria: 1) 

Moção 041/2019 - Congratulações com a Malharia Mil Cores em comemoração 

aos 26 anos de fundação da empresa. Autoria: Vereadora Elisa Gomes Machado. 

Após a discussão foi colocado em votação, sendo aprovada por unanimidade. 
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Encerrada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente comunicou aos senhores 

Vereadores que a Ata desta Sessão seria redigida e deliberada conforme 

disposição regimental. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a proteção de 

Deus e a presença de todos, às 10h28min o Senhor Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão, 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. 


