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

Nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos vinte e dois dias  

do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, com início às 9h17min, 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 (34ª Sessão Ordinária), 

a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou 

do senhor secretário a leitura do OOffíícciioo  nnºº445511//22001199––GGPP, de que trata da 

solicitação de urgência especial na tramitação do Projeto de Lei nº 2.015/2019 

(Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar Especial, na 

Estrutura da Lei N.º 2.476, de 20 de dezembro de 2018 - Lei Orçamentária 

Anual do Município do Exercício de 2019 e dá outras providências), de autoria 

do Poder Executivo Municipal. O qual não havendo discussões, foi aprovado 

por unanimidade. A seguir, em atendimento a solicitação do senhor Presidente, o 

Secretário, Vereador Marcos Menin, fez a leitura da seguinte correspondência 

recebida: Oficio Nº 044/2019, encaminhando balancetes relativos ao mês de 

Agosto/2019. Após, o senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em 

apresentação: Indicações nºs 361, 362, 363 e 364/2019 de autoria da vereadora 

Elisa Gomes Machado; e Indicações nºs 365, 366 e 367/2019, de autoria do 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira. 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 
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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), o qual saudando a todos, iniciou sua fala dizendo que existe uma 

problemática relacionada “aos meios fios”, afirmou que esteve em reunião com 

a prefeitura, e que eles se comprometeram a contratar uma empresa para 

elaborar os meios fios, mas infelizmente isso não aconteceu, e que no bairro 

Cidade Alta está ocorrendo um problema sério com a falta de meio fio, havendo 

risco de perda do asfalto em vários setores. Falou que esteve no PROCON, e fez 

um pedido para o Executivo, para que haja melhora nas instalações daquele 

órgão. Disse que vai fazer uma emenda, para que vinte por cento dos recursos 

arrecadados pelo PROCON sejam investidos em espaços de lazer para nossa 

sociedade. Afirmou que o município está muito carente de espaços de lazer, e 

que esse aspecto é muito importante para comunidade, sendo necessário que seja 

levado em consideração. Seguindo, usou da palavra o vereador Marcos Roberto 

Menin, que cumprimentou a todos, e iniciou agradecendo a presença de todos, 

disse que esteve em Cuiabá na data de ontem, com Governador Mauro Mendes, 

onde estavam presentes algumas Autoridades Políticas, e que entregou ao 

governador o projeto de pavimentação do bairro Boa Nova de quatro milhões, e 

afirmou que Governador disse para ficar tranqüilo, que o repasse será repassado 

ao Prefeito, afirmou ter sido uma reunião muito proveitosa. Disse que na 

oportunidade, fez a cobrança junto ao Governador em relação à mudança da 

praça de pedágio. Falou que o Governador se comprometeu a entrar em contato 

com o secretário da SINFRA e responsável da empresa Via Brasil para 

resolução desta situação. O vereador informou que disse em reunião ao 

Governador que é complicado precisar pagar para transitar dentro da própria 

cidade, e o Chefe do Estado se comprometeu em resolver este problema. Disse 

que o Governador tem uma visão de crescimento, e deu oportunidade dele falar 

sobre outras problemáticas de nosso município, e prometeu dez pontes de 

concreto ao Chefe do Executivo de Alta Floresta. Também disse que esteve em 
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reunião com Senador Jayme Campos, e relatou que o mesmo se comprometeu a 

destinar a emenda do projeto da criação da praça da juventude na localidade da 

Cidade Alta, onde o valor da obra é de um milhão e meio de reais. E relatou que 

é necessário que seja cobrado dos representantes, para que haja conquistas e 

crescimento para o município. Na sequência, utilizou da palavra o Vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira, o qual cumprimentou a todas e a todos os 

presentes. Iniciou sua fala parabenizando a todos os membros e colaboradores 

da Defesa Civil, pela continuidade de limpeza da MT-208. Disse que esteve 

visitando as obras em andamento no município, como sempre vem fazendo, e 

percebeu que a creche do bairro Jardim Imperial, por exemplo, estava em ritmo 

lento e agora está realmente paralisada, alegou que nas últimas visitas não 

encontrou ninguém trabalhando na obra. Disse que fez indicação aos Deputados, 

para liberação das duas parcelas que estão atrasadas, mais até o momento, não 

houve resposta. Afirmou que, infelizmente a obra permanece interrompida, 

devido estes atrasos, sendo penalizadas as crianças da creche Trenzinho Mágico. 

Mencionou que a obra da UPA também está em atraso e reforçou também a 

limpeza dos locais públicos, disse que a prefeitura é responsável em manter seus 

lotes limpos, e o Executivo precisa dar o exemplo, e todas essas obras em 

atrasos estão cobertas de mato, que é necessário um mutirão pala executar a 

limpeza. Informou que o CER (Centro Especializado de Reabilitação) está sendo 

concluído, faltando apenas alguns ajustes por parte do Executivo, relativos a 

contrapartida do município, o que sempre atrasa a obra. Disse que a ponte da 

Cidade Bela foi construída a estrutura, mas necessita da pavimentação, falou que 

o município precisa se adaptar para elaborar as obras corretamente e no tempo 

que não penalize a população. Fez um pedido à Secretária de Educação, caso 

concurso não seja feito a tempo, que pelos menos seja realizado o teste seletivo 

o mais rápido possível, para que não haja a turbulência que aconteceu neste ano, 

relativo à troca de professores e os prejuízos para educação infantil e para os 

profissionais da educação. Em relação à praça de pedágio, afirmou que esteve 

em reunião com representantes, para a mudança desse pedágio, com reuniões na 
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promotoria, e aguarda o parecer da Procuradora Jurídica do Município, Naiara 

relacionado a essa questão. Ato contínuo utilizou a palavra o Vereador Charles 

Miranda Medeiros, o qual saudando a todos, citou várias situações que 

precisam ser resolvidas no município, afirmou que Alta Floresta se encontra em 

estado de emergência, e disse que a situação está séria, sendo necessária união 

de forças por parte dos vereadores. Declarou que existem realmente muitas 

lâmpadas queimadas, mas o caminhão da prefeitura não é adequado para este 

serviço de trocas de lâmpadas, já que o caminhão tem no máximo doze metros 

de altura. E para os postes de luz que existem no centro do município é 

necessário um caminhão de dezoito metros, por fim a prefeitura vem gastando 

um imenso valor com locação de caminhão para essa manutenção, havendo 

assim muita despesa nesse sentido, e não é realizada a aquisição de tal transporte 

adequado para tais manutenções. Cobrou e alertou que se faz necessário que a 

prefeitura faça um concurso para estabelecer um servidor específico para essa 

função, disse que é preciso o servidor estar preparado para esse tipo de função, 

pois os que fazem a manutenção atualmente não têm nenhum benefício, 

inclusive o adicional de periculosidade, afirmando que se torna difícil fazer 

essas manutenções corretamente. Disse que há dois anos eram apenas 2 mil 

pontos de luz, e com desenvolvimento da cidade e com abertura de mais de vinte 

loteamentos, os pontos de luz aumentaram para cinco mil pontos de luz. Sugeriu 

que seja solicitado aos Deputados que se faça uma emenda para aquisição de 

caminhão adequado para esse tipo de manutenção. Afirmou que “está para 

ajudar o Prefeito”, mas sua função é cobrar e fiscalizar. E finalizou cobrando do 

executivo a realização do concurso público. Prosseguindo, o vereador Valdecir 

José dos Santos (Mendonça) cumprimentou e agradeceu a presença de todos. 

Disse que está acompanhando e cobrando o término da obra da ponte do bairro 

Cidade Bela, mas infelizmente devido às chuvas ainda não foi concluída aquela 

obra. Informou que agora existe um Centro de Recuperação em Alta Floresta 

(INOVAR), e agradeceu aos voluntários, afirmando ser um maravilhoso 

trabalho que é desenvolvido gratuitamente, sendo um centro com capacidade 
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para acolher vinte e cinco pessoas, mas no momento está com quinze internos. 

Disse que assistiu uma matéria na televisão, na qual o Governo Federal 

prometeu investimentos para várias cidades, e relatou que investimentos para 

Alta Floresta não existe, afirmou que “o município está esquecido”. Usando a 

prerrogativa de aparte o vereador Marcos Roberto Menin afirmou que o 

Governo do Estado anunciou um investimento de quatro milhões, e que existe 

muito mais para ser investido, que estão sim chegando recursos, sendo 

necessário apenas cobrar mais, afirmou o vereador. Retornando o vereador 

Valdecir José dos Santos (Mendonça) disse que esse valor é pouco pelo 

potencial do município, e afirmou que o governo deveria investir muito mais, já 

que Alta Floresta “é uma região pólo”. Novamente usando a prerrogativa de 

aparte o vereador Marcos Roberto Menin falou que, o Senador Jayme Campos 

estará destinando quinze milhões em emenda, para pavimentação da rodovia 

325, que vai para a comunidade Pista do Cabeça. Retornando, o vereador 

Valdecir José dos Santos (Mendonça), finalizou falando que os Deputados 

estão trabalhando, mas que o Governo “está deixando a desejar”. Ato contínuo, 

Vereadora Elisa Gomes Machado iniciou cumprimentando a todos os 

presentes, parabenizou o Sr. Pequeno, pela realização de uma festa na 

comunidade Vila Rural em comemoração ao Dia das Crianças, e elogiou 

dizendo ter sido uma festa maravilhosa e bem organizada. Disse que a 

iluminação pública precisa melhorar, pois existem inúmeros recursos para 

iluminação, mais de dois milhões para este fim, sendo um recurso garantido. 

Afirmou ser contra a terceirização, explicando que devido à extinção de mais de 

quinhentos cargos, relacionado a concurso, os repasses ficarão todos aplicados 

em terceirizações. E disse que, este recurso que é destinado às terceirizações 

deveria ser utilizado para a compra de um caminhão adequado para manutenção 

da iluminação, e assim será solucionado este problema. Afirmou que existe uma 

falta de organização e planejamento por parte do Poder Executivo, o que leva a 

prejuízos que afetam a todos. Alertou a toda sociedade para que cuidem de seus 

terrenos, se relacionando a limpeza, pois nesta época de chuva, se não prevenir, 
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pode se tornar um ambiente propício à proliferação do mosquito da dengue. 

Falou que esteve com a Doutora Naiara, Procuradora do Município, e fez um 

pedido, que ela acompanhe a revisão da concessão de água, alegando inúmeras 

falhas e falta de comprometimento por parte da empresa Águas de Alta Floresta 

com todos os seus contribuintes. Citou um exemplo de vários usuários que estão 

sofrendo com a falta de comprometimento da empresa, e afirmou que isso é 

inadmissível. E finalizou sua fala confirmando a sua presença, em uma reunião 

relacionada à praça de pedágio, que será realizada na semana que vem. Ato 

contínuo, Na sequência, o Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário 

autorização para dispensar o intervalo regimental, o qual todos concordaram. Na 

sequência, passando à Ordem do Dia, foi lida e submetida à deliberação do 

plenário as seguintes matérias: 11))  PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  22..001155//22001199 (Dispõe sobre a 

Abertura de Crédito Adicional Suplementar Especial, na Estrutura da Lei N.º 

2.476, de 20 de dezembro de 2018 - Lei Orçamentária Anual Do Município do 

Exercício de 2019 e dá outras providências), de autoria do Executivo Municipal. 

O qual, aberta às discussões, foi discutido pelos vereadores: Elisa Gomes 

Machado, que disse que em algumas sessões foi afirmado, em relação ao 

transporte escolar, que havia na conta da secretaria de educação um restante de 

recurso do ano passado. E afirmou não entender, que com tanta deficiência, não 

é aplicado este recurso no transporte escolar. Mencionou alguns recursos da 

secretaria de educação, mas como o projeto fala apenas dos duzentos e sessenta 

e cinco mil reais, a ser destinado para o transporte escolar, que havia ficado de 

saldo na conta, entretanto não foi utilizado e foram realizadas duras críticas 

quanto à ineficiência dos transportes escolares. Disse que a secretaria de 

educação deixou a desejar por falta de planejamento, se relacionando a falta de 

transporte escolar, e só agora mandaram o projeto para utilizar o recurso para 

aquisição de micro ônibus, e mais uma fez manifestou sua indignação com a 

falta de planejamento da secretaria, disse que esta compra era para ter sido 

realizada no início do ano. E finalizou sua fala pontuando que este tipo de 

situação está sempre sendo cobrada, que haja planejamento e organização em 
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relação ao uso dos recursos financeiros, neste caso a secretaria de educação que 

não está sabendo fazer bom uso dos mesmos, não se sabe qual o motivo do 

problema, se está na licitação ou outra razão, mas a cobrança é no sentido que o 

recurso seja destinado para o seu fim, e finalizou sua fala afirmando que o 

transporte escolar é prioridade no município; Mequiel Zacarias Ferreira, que 

deu bom dia a todas e a todos, acerca da fala anterior, disse ter certeza de que o 

problema está na licitação, mas, especialmente, na estrutura da secretaria de 

educação, pois, se trata de um remanejamento de duzentos e sessenta e cinco 

mil, para compra do micro-ônibus, remanejamento este que que estará fazendo a 

anulação de uma rubrica de manutenção de serviço escolar, para aplicação deste 

recurso, que vai ser de três fontes diferentes e que entende a necessidade de 

aquisição de transporte escolar, e que já reclamam disso há algum tempo, mas 

que existe a necessidade de aplicação adequada dos recursos, que é 

imprescindível que seja feito um planejamento para aplicação destes recursos. E 

disse que existem ônibus que estão em situações lamentáveis e perigosas para os 

usuários, por falta de manutenção, e afirmou a necessidade de um levantamento 

da frota escolar de nosso município para resolução imediata, que é vergonhosa a 

situação, e finalizou dizendo que entende que é necessária a aquisição de 

transportes novos, mas que o serviço de manutenção por parte do serviço 

público se faz importante e imprescindível para que não se chegue à situação em 

que se chegou; e Aparecida Scatambuli Sicuto, que parabenizou e disse que 

era bom que o recurso estava ali para ser votado, para aquisição de veículos 

novos. Justificou a demora de encaminhar esse projeto, ela fez o pedido de votos 

aos colegas vereadores. Disse que continuará cobrando as melhorias 

relacionadas ao transporte escolar. Encerrada as discussões, neste intermédio, o 

vereador Emerson sais Machado fez um breve agradecimento, parabenizando 

ao Prefeito Asiel pela compra de mais um ônibus, e mais três carros novos para 

a saúde. Após, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. 22))  RReeddaaççããoo  FFiinnaall  ddoo  PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  CCoommpplleemmeennttaarr  NNºº  11..998866//22..001199 

(Altera o Anexo Metas e Estratégias da Lei n.º 2.262/2015, e dá outras 
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providências), de autoria, do Projeto, do Executivo Municipal. A qual, aberta as 

discussões foi discutida pelo vereador Mequiel Zacarias Ferreira, que disse 

que para efeito de informação e esclarecimento, se tratava da redação final do 

Plano Municipal de Educação, que foi votado na sessão anterior, e teve uma 

emenda com dois pontos e a partir de agora tem alteração de treze das vinte três 

metas gerais do Plano Municipal de Educação, que irão ser ampliadas ou 

reorganizadas a partir do que aconteceu na conferência. Tendo o voto favorável, 

por compreender a necessidade, e afirmou que essa cobrança já vem desde 

quando foi realizada a conferência, sendo isto bastante tranqüilo para eles. 

Finalizou sua fala agradecendo e desejando um bom dia a todos. Encerrada a 

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

unanimidade. 33))  MMooççããoo  NNºº  004466//22..001199, com congratulações com a empresa 

Transporte Transamérica, pelo sucesso e crescimento ao longo de seus 11 anos 

de atuação no município, de autoria do Vereador Emerson Sais Machado. Não 

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

unanimidade. 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 10h17min.  O Senhor Presidente 

declarou encerrada a presente Sessão, e eu, Regicleiton Caldas de Meneses, 

Secretário de Apoio às 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. 


