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

Nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos doze dias do mês 

de novembro do ano de dois mil e dezenove, com início às 9h20min, sob a 

Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, 

bem como a presença dos senhores vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto 

(Cida), 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, foram colocadas em votação 

as Atas das sessões anteriores (37ª Sessão Ordinária e 10ª Sessão 

Extraordinária), às quais foram aprovadas por unanimidade. A seguir, em 

atendimento a solicitação do senhor Presidente, o Secretário, Vereador Marcos 

Menin, fez a leitura das seguintes correspondências recebidas: Oficio nº 

184/2019, informa que a escola Municipal Jardim das Flores está desenvolvendo 

este ano de 2019, o projeto “Um por todos e todos por um!”, autoria Olinda 

Katsuko Tanaka, Gestora da Escola; Oficio n° 149/2019, remete arquivo digital 

dos decretos do Executivo expedidos no mês de outubro de 2019, de n° 170 a 

189/2019, com exceção do nº 171/2019, pelas razões que especificadas, autoria 

de Naira Rossa Morello, Procuradora Municipal; Oficio nº 003/2019- Gab.Ver., 

Vereador Charles Miranda Medeiros, informa que não será possível a sua 

presença da nesta Sessão Ordinária; Convite com a programação do Dia do 

Pioneiro no Município, autoria Direção de Cultura, Casa da Cultura e Instituto 

Tocary; Oficio n° 014/2019-DL, encaminhando a esta Casa de Leis, a relação de 

processos licitatórios homologados. Após, o senhor Secretário fez a leitura das 

seguintes matérias em apresentação: Indicações n°s 399, 400, 401, 402, 403, 

404, 405, 406 e 407/2019 de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira, 
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Projeto de Lei nº 025/2019, que em súmula dispõe sobre alterações na Lei nº 

1.407/2005, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do 

Consumidor - SMDC, e dá outras providências, de autoria do vereador Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida); Projeto de Resolução nº 003/2019 que em súmula 

altera disposto no § 2º, nos incisos I e III do § 3º, bem como retifica o IV para V, 

do artigo 108, da resolução legislativa nº 078/1995 – Regimento Interno da 

Câmara Municipal, de autoria dos vereadores Emerson Sais Machado, 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz 

Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Reinaldo de Souza (Lau), Valdecir 

José dos Santos (Mendonça), e Demilson Nunes Siqueira. 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 Reinaldo de 

Souza (Lau), o qual saudando a todos, Comentou sobre o 4° Estradeiro de Alta 

Floresta, e parabenizou ao prefeito por ter essa idéia maravilhosa para protestar 

melhores condições de infraestrutura para que se possa escoar a produção da 

região. Afirmou que os produtores produzem da porteira para dentro, porém os 

políticos não dão condições para o escoamento. Informou que faltam 

aproximadamente 3,5 quilômetros de estrada sem pavimentação asfáltica para 

chegar à cidade Miritituba- PA e acredita que a estrada seja entregue nos 

próximos 20 dias. Comentou que neste estradeiro houve várias reuniões 

importantes. Finalizou sua fala agradecendo a todos que participaram do evento. 

Na sequência, utilizou da palavra a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto 

(Cida), o qual cumprimentou a todas e a todos os presentes. Disse que há várias 

pessoas que criticam o estradeiro, porque não entendem a importância dessa via 

para a região. Falou que após os quatro anos de evento a evolução e nítida, visto 

que as estradas eram horríveis, e hoje em dia está praticamente toda asfaltada. 

Afirmou que irá cobrar os Deputados Estaduais para que seja asfaltada a MT 
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419, para que haja ligação da região ao Porto da cidade de Meritituba- PA. 

Parabenizou a todos os municípios que participaram do evento. Relatou os 

trabalhos realizados no mês passado por parte da Secretaria de Saúde como a 

Campanha Outubro Rosa e o cronograma do Novembro Azul, que já está 

estabelecido. Fez mais algumas considerações. Ato contínuo, Vereador Luiz 

Carlos de Queiroz iniciou cumprimentando a todos os presentes. O vereador 

realizou mais uma cobrança em relação à empresa da Águas de Alta Floresta, 

exemplificou a situação ocorrida com um contribuinte, que foi questionar a 

qualidade da água do município, mas a empresa, não conta em seu quadro de 

funcionários, com o responsável técnico, e a informação que obteve através do 

CREIA, a empresa, é que está sem o profissional há vários meses, e afirmou que 

esta situação é um absurdo e evidencia a falta de respeito com o consumidor. 

Parabenizou pela organização e participação do 4° Estradeiro de Alta Floresta, e 

parabenizou também a equipe do Executivo Municipal responsável pela 

pavimentação asfáltica, que mesmo com problemas relativo aos maquinários, 

vem desempenhando um brilhante serviço, havendo pavimentação de vários 

bairros neste ano. Fez mais algumas considerações. Seguindo Vereador Marcos 

Roberto Menin, cumprimentou a todos os presentes. Agradeceu as senhoras 

Helena e Claudia por dar apoio aos servidores que trabalhavam na pavimentação 

asfáltica da Avenida Brasil no bairro Jardim Primavera. Parabenizou o Sr. 

“Mineiro” do bairro São José operário pela realização do Campeonato 

Quarentinha. Parabenizou ao Prefeito Municipal pela realização do 4° 

Estradeiro, também a Secretaria de Infraestrutura pelos serviços realizados no 

Bairro Jardim Panorama. Agradeceu ao Sr. João pela realização da limpeza 

(rossagem) do entorno da Policlínica. Defendeu o Deputado Dilmar Dal Bosco, 

pois está sendo fortemente criticado devido à situação do pedágio, por ter 

comentado que a culpa não era da empresa, mas sim do Governo do Estado que 

cometeu erro no edital. Fez mais algumas considerações. Prosseguindo,  

Vereadora Elisa Gomes Machado iniciou sua fala cumprimentando a todo o 

público presente. Parabenizou a coordenação e líderes da Pastoral da Criança 
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pelo trabalho desenvolvido no ano de 2019, dizendo que realizam um belíssimo 

trabalho em prol das crianças e gestantes do município. Em relação à praça do 

pedágio, disse que ia fazer uma breve fala, que a luta da população, 

principalmente das comunidades rurais, tem sido importante para que a praça 

não seja onde foi iniciada a obra, mas que seja sim no local onde foi 

estabelecido em reunião no ano de 2017, há 23 km do município. Informou que 

houve avanço nas discussões, pois foram à prefeitura, onde estiveram com o 

prefeito, e após foram juntos com o mesmo até a promotoria, e que o Dr. 

Luciano disse que na data de 21 ou 22 deste mês de novembro estarão aqui os 

representantes da AGER, do Estado e também da Concessionária Via Brasil, 

para estarem conversando sobre a situação, e fez um convite para que a 

população se faça presente nesta audiência, a fim de demonstrarem a 

importância da praça de pedágio, e que seja estabelecida no local que foi 

determinado em 2017 em uma Audiência Pública. Sobre a saúde no município, 

disse que está precária e que não adianta se “fechar os olhos para esta situação”, 

disse que estão fazendo visitas às unidades de saúde da área rural, com 

estruturas deterioradas e sem condições de trabalho, informou que estão 

documentando tais condições e estarão protocolando junto ao ministério público. 

Informou que também estão fazendo visitas às unidades de saúde do perímetro 

urbano, que também estão com muitas dificuldades. Relatou que está 

desenvolvendo o trabalho juntamente com os vereadores Dida e Mequiel, 

dizendo que a cobrança é uma atribuição do cargo que ocupam, e que foi eleita 

para representar o povo, mas percebe que isto está causando um incômodo ao 

secretário de saúde, e que independente dele gostar ou não, ela está 

desempenhando sua função como vereadora.  Afirmou que existem problemas 

graves de insalubridade nos postos de saúde, falta de pintura e com estruturas 

precárias, o que causa sofrimento aos profissionais que ali trabalham e para a 

população. Afirmou que a fiscalização que estão realizando está causando 

incômodo ao secretário por não estarem inventando nada, apenas mostrando a 

realidade da saúde do município. E que na reunião do Conselho de Saúde onde 
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esteve no dia anterior, percebeu isto, alegou que como vereadora está para 

representar o povo ao participar das reuniões, sendo um direito seu, como 

cidadã, usuária do SUS, e também como vereadora, e que ao participar destas 

reuniões não pode votar, mas pode sim dar suas sugestões tanto como usuária 

como representante do povo, que é sua função como vereadora. Encerrou sua 

fala manifestando mais uma vez sua indignação em relação a toda esta situação. 

Na sequência, utilizou da palavra o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o 

qual cumprimentou a todas e a todos os presentes. Iniciou sua fala 

parabenizando os organizadores da 2ª feira Agroecológica, que aconteceu na 

Comunidade Guadalupe, e que isso demonstra que para acontecer um evento a 

ideia tem que partir do produtor, pois o Executivo não desenvolve e quando 

ofertou uma emenda na LDO para melhorar o recurso da agricultura familiar, e a 

propositura foi rejeitada, segundo o vereador isso é lamentável porque esses 

agricultores precisam, e muitas vezes, ele colabora financeiramente nas 

atividades para que elas aconteçam. Registrou sua participação no Conselho 

Municipal de Assistência Social, sendo que aconteceu assembléia para votação 

dos novos conselheiros, mas infelizmente não teve quórum e não aconteceu. E 

manifestou que a população precisa participar ainda mais, agora com a 

aprovação dos benefícios eventuais e se faz importante que haja o conselho 

atuante para acompanhar a aplicação desta Lei. Com relação as suas cobranças,  

o vereador disse que esteve recentemente visitando a Creche Principio da 

Sabedoria e a Escola Municipal Geny Silvério e continua aguardando a 

pavimentação e a conclusão da quadra, visto que sua construção já se “arrasta” 

por 8 anos. Afirmou que se já se passaram três anos e não houve nenhuma 

melhoria nas escolas municipais e isso é lamentável. Cobrou novamente a 

questão da limpeza das obras públicas inacabadas do município sendo estas, a 

creche do bairro Jardim Imperial, Escola Estadual Bom Pastor, a UPA, e pista de 

caminhada da Cidade Alta, sendo que já solicitou há uns 15 dias e não foi 

atendido. Afirmou que cobra estas atividades, pois no município tem uma Lei 

que obriga os moradores manterem os lotes limpos, mas o Executivo tem que 
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dar o exemplo. Para o vereador é uma vergonha ficar cobrando essas atividades 

sistematicamente, pois o município deveria ter um cronograma de limpeza 

destas obras públicas para assim dar o exemplo e poder cobrar da população. 

Sobre a praça do pedágio, disse que continua acompanhando a pauta e até sexta-

feira, o município tem que deliberar sobre a questão do alvará e espera que a 

reunião aconteça no dia vinte e um de novembro, junto ao Ministério Público e a 

empresa, e que o termo de ajustamento de conduta seja o mecanismo a ser 

utilizado neste processo até para evitar mais delongas na resolução deste 

processo. Falou que esteve acompanhando uma reunião em relação ao transporte 

escolar, com o conselho, mas infelizmente a assessoria e o Estado não estiveram 

presentes, mas mesmo assim o conselho municipal fez uma indicação ao 

município para rediscutir o zoneamento do transporte escolar, pois o custo do  

transporte escolar gira em torno de 1944,00 reais por aluno ao ano, sendo um 

custo muito alto e ele se dá especialmente pela desorganização do zoneamento. 

Informou que haverá uma reunião com os motorista e posteriormente com 

assessoria e a Secretaria de Educação para debater esta questão. Sobre a Água de 

Alta Floresta reforçou a cobrança do vereador Luiz Carlos de Queiroz, e 

lembrou que já se excedeu três dos prazos estipulados na audiência extrajudicial 

com a promotoria, sendo estas, a indicação do fiscal do contrato que ainda não 

ocorreu, e a nova proposta de capitação de água. E fez o convite ao vereador 

Luiz Carlos para fazerem uma visita ao promotor e a Naiara para que dialoguem 

essas questões.  Fez mais algumas considerações. Prosseguindo, utilizou a 

tribuna o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), que saudou a todos 

os presentes. Disse que concorda com a fala do vereador Luiz Carlos que o 

Executivo está realizando várias obras no município, se fosse levar em 

consideração a vontade do secretario de obras e os funcionários, era para se 

realizar ainda mais obras, mas as condições dos equipamentos não dão suporte 

para celeridade nas atividades. Afirmou que se não liberar os recursos para 

compra de novos maquinários no próximo ano não haverá maquinários para 

realizar as manutenções necessárias, principalmente no perímetro rural.  Fez 
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mais algumas considerações. Em seguida utilizou a tribuna o vereador Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida), que cumprimentou a todos. Registrou que hoje 

está sendo deliberada a regularização fundiária, sendo um trabalho conjunto dos 

três poderes. Disse que propôs uma emenda para áreas em comodato, pois além 

de exercer suas atividades normais, exercem também trabalho social. Como o 

senhor presidente informou que os documentos sobre o caminhão estão 

disponíveis para os vereadores, pediu uma cópia destes documentos para 

responder melhor as pessoas que vem lhe procurar pedindo informações sobre o 

assunto. Afirmou que não irá julgar o senhor presidente sobre o caminhão, pois 

acredita que vereador agiu de boa fé, mas que o ocorrido criou um desgaste 

desnecessário. Fez mais algumas considerações. O Senhor Presidente, Vereador 

Emerson Sais Machado, passou a condução dos trabalhos ao Primeiro 

Secretario para fazer uso da tribuna, iniciou cumprimentando a todos os 

presentes. Disse que o mundo da política quem não ajuda, faz para prejudicar 

quem está ajudando. Afirmou que se teve um erro, seu erro foi emprestar seu 

caminhão para o poder Executivo para ajudar já que a secretaria estava sem 

caminhões para aguar as ruas na época da seca. Afirmou que cedeu o veículo 

para ajudar o município, e que não quer caminhão com pneu novo, mas sim nas 

condições que estava quando cedeu o caminhão para o Executivo. Disse que 

recebeu uma ligação de Brasília lhe informando que haverá liberação no valor 

de cinco milhões para o projeto a ser realizado no município. Fez mais algumas 

considerações. 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))    RReeddaaççããoo  FFiinnaall  ddoo  

PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  NNºº  22..001111//22001199 (Regulamenta o comércio eventual e ambulante no 

município de Alta Floresta, e dá outras providências), de autoria do Executivo 

Municipal. Não havendo discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual 

foi aprovada por unanimidade.   22))  EEmmeennddaa  NNºº  002266//22001199 (aditiva ao Projeto de 

Lei nº 1.994/2019, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana do 
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município de Alta Floresta/MT e dá outras providências.), de autoria, Vereador 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), relator na Comissão de Obras, Viação e 

Urbanismo. A qual, aberta as discussões foi discutida pelos vereadores: Silvino 

Carlos Pires Pereira, que pediu voto para os demais vereadores para a 

propositura em debate e que a proposta é que as áreas até 2016 cedida em 

comodato também seja regularizada, assim podendo dar mais segurança aos 

empresários e incentivar os investimentos nas referidas áreas; Valdecir Jose dos 

Santos (Mendonça) deixou seu voto favorável, e concordou com a fala anterior 

do vereador Dida Pires; Mequiel Zacarias Ferreira, que declarou sua 

abstenção, pois a Reurb não tem nada haver com o comodato. Ainda Explicou 

que não tem nada contra, que é necessário regularizar o comodato, mas a 

finalidade da presente Lei não é esta. Emerson Sais Machado Disse que estava 

preocupado com a emenda, mas a informação que foi repassada pelo vereador 

Dida que o Ministério Público esta de acordo com proposta o tranqüilizou; Elisa 

Gomes Machado, que informou que votará tranquilamente a emenda do 

vereador Dida, pois sendo aprovada a lei, o Executivo constituirá uma comissão 

para analisar cada situação individualmente; Luiz Carlos de Queiroz, que  

manifestou seu voto favorável à emenda e relatou que esteve várias vezes 

juntamente com o vereador Dida e o saudoso vereador Eloi representando o 

poder Legislativo no debate do assunto; Valdecir Jose dos Santos (Mendonça) 

que disse que a emenda não trará nenhum problema para os vereadores, pois 

também está regularizando área de comodato.; Marcos Roberto Menin que 

parabenizou a proposta do vereador Dida Pires; Mequiel Zacarias Ferreira que 

deixou claro que as proposta são distintas, por conta disso não podem ser 

tratadas com igualdade, mas não tem nada contra nenhuma das situações; 

Silvino Carlos Pires Pereira, que Falou para vereador Mequiel que entende seu 

posicionamento e essa emenda mostra que o poder Legislativo está disposto a 

regularizar essas situações no município; Reinaldo de Souza (Lau), que 

parabenizou ao vereador pela proposição, e disse que a situação só se deu devido 

ao período em que a Vice-Prefeita Neia esteve no comando do Executivo que 
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deu início ao processo; Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) que parabenizou 

o vereador autor da propositura e afirmou que o assunto foi amplamente 

debatido por esta Casa de Leis. Encerrada a discussão, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada, com abstenção do vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira. 33))  PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  NNºº  11..999944//22001199, (sobre a regularização fundiária 

urbana do município de Alta Floresta/MT e dá outras providências.), de autoria 

do Executivo Municipal. Não havendo discussão, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 44))  PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  NNºº  22..001133//22001199,,    

(Altera o art. 1º da Lei Municipal N.º 1.736/2009, e dá outras providências.) A 

qual, aberta as discussões foi discutida pelos vereadores:  Mequiel Zacarias 

Ferreira, que deixou claro seu voto contrário, pois no município tem uma Lei 

que proíbe a utilização de nome em duplicidade no município. Reforçou que o 

Ministério Público já está avaliando o processo; Elisa Gomes Machado,que 

expressou seu voto contrário ao projeto, pois existe uma Lei municipal que 

proíbe nome em duplicidade. Disse que em suas análises do projeto não 

encontrou nenhuma justificativa para alteração do nome da escola e se fosse 

homenagear que homenageasse uma professora da rede municipal; Emerson 

Sais Machado, que relatou seu voto favorável, pois não está tirando o nome da 

creche, mas sim acrescentando o Jayme Veríssimo de Campos Junior, filho do 

senador Jayme Campos que destinou uma Emenda para o bairro de 600 mil 

reais; Marcos Roberto Menin, que disse que também faz parte da comissão, 

mas seu voto é favorável e quando houve a inauguração foi feita a sugestão do 

nome e estavam todos os professores e todos se mostraram à vontade com a 

sugestão. Encerrada a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada, com votos contrários dos vereadores Elisa Gomes Machado e Mequiel 

Zacarias Ferreira..  NNeessttee  iinntteerrmmééddiioo  oo  Vereador Mequiel Zacarias Ferreira autor 

dos requerimentos sugeriu que seja lido discutido e votado em bloco assim 

sendo a sugestão aceita. 55))  RReeqquueerriimmeennttoo  NNºº  007755//22001199  ( requer novamente que 

seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que 

envie amplas informações sobre as medidas adotadas para resolver a questão do 
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índice da folha de pagamento do município de Alta Floresta, bem como, amplas 

informações sobre a realização do concurso público e teste seletivo para rede 

municipal de ensino, para apreciação).  66))  RReeqquueerriimmeennttoo  NNºº  007766//22001199  (requer 

que seja oficiado o Prefeito Municipal, senhor Asiel Bezerra De Araújo, para 

que envie lotacionograma analítico atualizado e detalhado, devidamente 

segmentado e descrito por secretaria/departamento, para apreciação). 77))  

RReeqquueerriimmeennttoo  NNºº  007777//22001199  (Requerem que seja oficiado o Prefeito Municipal, 

Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que, através do departamento responsável, 

realize a organização, composição e ativação do Conselho Municipal de 

Saneamento Básico em nosso município, considerando a aprovação do Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) através da Lei Municipal nº 

2.508/2019, de 22 de julho de 2019, para apreciação.) A qual, aberta as 

discussões foi discutida pelos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, que 

disse que os requerimentos nº 075 e nº 076 dizem respeito à continuidade do 

processo de acompanhamento relativo ao índice de folhas, que já faz tempo que 

existe um problema neste sentido, mas recentemente, mais precisamente no dia 

31 de outubro, o ministério público abriu novamente o inquérito para solicitar o 

esclarecimento ao prefeito, quanto a contratações irregulares e sabe-se que quem 

acompanha o diário oficial, o município continua fazendo contratações em 

lugares questionáveis, ao qual não tem necessidade alguma, que não são 

essenciais. Disse que enquanto isso, o concurso público continua “descendo a 

ladeira” e provavelmente não acontecerá, e continuarão passando por 

dificuldades pela falta de servidores nas áreas que são essenciais, e citou a saúde 

e educação que estão sofrendo com os maiores problemas. Na oportunidade, 

registrou seu repúdio pelo fechamento da Unidade Básica de Saúde Nova 

Aliança. E disse que neste sentido o prefeito fez recentemente uma portaria com 

algumas medidas de controle relativas a contratações, a benefício para os 

servidores, e o que está sendo solicitado é o esclarecimento, aonde vai se chegar 

esta situação neste sentido, e alertou que o requerimento já é repetido, e que 

ainda não foi respondido, e está sendo cobrado mais uma vez. Em relação ao 
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requerimento nº 077, que fez junto ao vereador Dida, disse que se trata de uma 

cobrança deles relativo ao respaldo do plano de saneamento básico, e que 

conforme discussão, a exemplo, foi colocada a situação da água, que foi 

aprovada a Lei em julho e até agora nada, e foi formado o conselho para 

acompanhar a aplicação do Plano de Saneamento Básico, e se faz necessário o 

conselho funcional para que se possam ser feitas as cobranças devidas, 

relacionado a este processo, e que está requerendo que este conselho seja 

composto e atuante; Elisa Gomes Machado disse que o requerimento referente 

à folha de pagamento é uma “luta antiga”, e que não conseguem ter acesso a 

isso, e que como bem disse o vereador, todos os dias ocorrem contratações, 

inclusive na saúde, e que existem as que são necessárias, mas também existem 

as que não têm nenhuma necessidade em vários departamentos. Sobre o 

concurso público é extremamente importante, e a sua proibição de fazer a 

pergunta na reunião do Conselho de Saúde foi exatamente sobre esta situação, 

foi quando o secretário lhe desautorizou a fazer a pergunta. E manifesta assim, 

seu voto favorável. E sobre o Plano de Saneamento Básico todos os prazos já 

estão vencidos e não estão vendo nada a acontecer, inclusive o conselho. E 

manifesta o seu voto favorável nos três requerimentos; Valdecir Jose dos 

Santos (Mendonça) que disse que em relação ao índice de folhas não está 

alterado devido às contratações, e alegou que os que ocupam os cargos mais 

simples, de salários menores, terão que ser mandado embora e prejudicados, e 

como ganham pouco não fará diferença no índice, e afirmou que se trata de algo 

mais complexo, sendo necessário um estudo mais profundo, disse que precisam 

analisar a situação melhor, pois não irá resolver em nada demitir novamente 

servidores que ocupam funções mais simples, não terá impacto no índice. Irá 

criar novos problemas, e as reclamações recairão sobre eles vereadores; 

Mequiel Zacarias Ferreira disse que só terá um posicionamento assim, quem 

não estudar, pois só no transporte escolar, por exemplo, se tem quatro motoristas 

contratados, que dão um gasto de dezessete mil reais, sendo que existem quatro 

motoristas efetivos que poderiam ocupar estas vagas, mas estão exercendo 
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funções que não correspondem às suas atribuições, e assim ocorrendo um 

desperdício de recursos financeiro. Afirmou que em todas as secretarias existem 

contratações indevidas. Manifestou que para se falar, precisa de se fazer um 

estudo, e não ficar falando que está correto ou incorreto sem ter um respaldo do 

que está sendo dito. E disse estar falando do que sabe, e o que sabe é que está 

errado. E se não está errado, que o prefeito responda o requerimento e mostre 

que não está errado, sendo muito simples, e fica aguardando novamente a 

resposta; Valdecir Jose dos Santos (Mendonça) disse que é isso mesmo, que é 

necessário fazer um estudo, para não se falar de maneira informal, e que não 

estava dizendo de um requerimento ou outra coisa, mas sim de que não vai se 

resolver a situação do índice da folha com demissões, e que virão novos 

problemas caso se tome essa medida, e reafirma que não é isso que irá resolver a 

problemática do índice da folha. Encerrada a discussão, a matéria foi colocada 

em votação, a qual foi rejeitada com votos contrários dos vereadores Luis Carlos 

de Queiroz, Reinaldo de Souza (Lau), Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) 

Oslen Dias dos Santos, Valdecir José dos Santos (Mendonça), Marcos Roberto 

Menin, José Aparecido dos Santos (Cidão). 88))  OOffíícciioo  NNºº  000011//22001199  ––  PPDDTT//AAFF  

(Requer a utilização do Plenário Arnaldo Corcino da Rocha, incluindo sistema 

de climatização, para o dia 14/11/2019, a partir das 18:00 horas, com a 

finalidade de realização de uma reunião do Diretório e convidados do Partido 

Democrático Trabalhista de Alta Floresta (PDT/AF-MT), autoria Direção do 

PDT/AF-MT. A qual, não havendo discussão, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 99))  MMooççõõeess  nnººss  004477,,  004488,,  

004499//22001199, de que trata dos assuntos e autorias que especificam, as quais foram 

discutidas pelos respectivos autores, na seguinte ordem: vereadores Mequiel 

Zacarias Ferreira, Elisa Gomes Machado e Emerson Sais Machado, de modo 

que, cada qual, acrescentou razões a(s) sua(s) respectiva(s) propositura(s), 

enaltecendo, reconhecendo e parabenizando o trabalho desenvolvido pelos seus 

homenageados. Encerrada a Ordem do Dia, a vereadora Aparecida Scatambuli 

Sicuto, na qualidade de presidente da Comissão de Legislação, Justiça e 
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Redação Final, solicitou a dispensa de redação final do Projeto de Lei nº 

2.013/2019, que colocada a deliberação do plenário, foi aprovada por 

unanimidade, 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 11h25min. O Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão, 

e eu, Carlos Henrique de Lima Nascimento, Agente Legislativo Parlamentar, 

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. 


