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

realizada nas dependências desta Casa, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano 

de dois mil e dezenove, com início às nove horas e oito 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), 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. Neste 

intermédio comunicou a presença do vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), que 

estava ausente durante a chamada.  Passando ao Expediente, foi colocada em 

discussão e votação a ata da sessão anterior (2ª Sessão Ordinária) a qual foi aprovada 

por unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente solicitou do senhor secretário a 

leitura do Requerimento nº 010/2019, em regime de urgência especial ao Projeto de 

Lei nº 010/2019, o qual foi discutido pelo vereador Emerson Sais Machado dizendo 

que foi visitar in loco a obra do solicitante. Acrescentou que em 2009 já foi feita uma 

aprovação dessa lei para regularizar a construção de outras edificações em outros 

setores. Por fim disse que o empresário quer construir dentro da legalidade, por isso 

buscou junto à Prefeitura e ao Legislativo essa regularização. Agradeceu. Após as 

discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Neste intermédio, o senhor presidente suspendeu a sessão às nove horas e doze 

minutos e convocou as comissões competentes para emitirem parecer ao Projeto de 

Lei nº 010/2019. Retornando, a sessão reiniciou às nove horas e vinte e seis minutos. 

Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes correspondências 

recebidas: GAP CIRCULAR Nº 004/2019, encaminhando a composição da nova 

diretoria do Sistema Federação das Indústrias no Estado do Mato Grosso – Sistema 

FIEMT, quadriênio 2019/2022, do Presidente do Sistema FIEMT, Gustavo Pinto 
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Coelho de Oliveira; e Ofício nº 110/2019GABPRES-DN, encaminhando copia 

digitalizada dos processos nº 17.296-0/2017, 27.569-7/2018, 31.479-0/2019, 5.508-

5/2017 e 5.509-3/2017 (apensos) que tratam das Contas Anuais de Governo da 

Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, relativas ao exercício de 2017, do 

Presidente do TCE-MT, Conselheiro Domingos Sávio. Após o Senhor Secretário fez 

a leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicação nº 023/2019, de autoria 

da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida); Indicações n°s. 024, 025 e 

026/2019, de autoria dos vereadores Oslen Dias dos Santos (Tuti) e José Eloi 

Crestani; Indicações n°s 027, 028, 029, 030, 031, 032 e 033/2019, de autoria da 

vereadora Elisa Gomes Machado; Indicações n°s 034, 035, 036 e 037/2019, de 

autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira. 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. Em prosseguimento, o 

vereador Marcos Roberto Menin iniciou cumprimentando a todos os presentes. 

Disse que esteve em reunião no Hospital Regional juntamente com o Dr. Sérgio e 

alguns vereadores, no qual solicitou apoio para que o Hospital consiga de volta uma 

área que foi trocada junto a um empresário da cidade para a construção do CEJA, 

porém não houve a construção e já ficou acordado que a área retornaria ao Hospital 

para que os investimentos pudessem ser feitos, aguardando apenas os tramites legais. 

Acrescentou que o Hospital está bem organizado, parabenizando os responsáveis 

pela gestão. Falou que esteve na Secretaria de Infraestrutura conversando com alguns 

servidores e aproveitou para verificar a manutenção que está sendo realizado nos 

equipamentos que estavam quebrados, solicitando que os vereadores se juntem para 

cobrar um cronograma de trabalho da pasta e para que os serviços possam ser 

executados em prol da população sem qualquer interferência. Mencionou que esteve 

em Sinop conversando com o Deputado Federal Juarez o qual no próximo mês terá 

notícias boas para o município e que virá em Alta Floresta para dialogar com o 

Prefeito e passar algumas ideias e também financiamentos que o município poderá 
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buscar junto à Caixa Econômica. Acrescentou que se todos os vereadores buscarem 

junto aos seus Deputados Estaduais ou Federais recursos para o município por mais 

que seja pouco será muito bem recebido e aproveitado. Por fim pediu que aos 

vereadores que não expusessem de maneira negativa as coisas que ocorrem no 

município para outros municípios e estados e resolvem internamente, pois acabam 

atrapalhando possíveis investidores que queiram se instalar no município. 

Agradeceu. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira que iniciou cumprimentando a todos, parabenizando o Bruno do Jornal O 

Diário pela passagem de seu aniversário e em nome da Victória e a todos que 

participaram do evento “Eu empurro essa causa” no município e mesmo que com 

pouca adesão e participação, não deixou de acontecer. Disse que esteve na capital do 

Estado participando de uma formação no SINTTCONTAS, relativo ao processo de 

fiscalização dos atos do Governo do Estado, e que mesmo sua função seja específica 

ao município, disse que a formação foi muito importante, e que o palestrante (Jaime) 

chamou muito a atenção sobre a fiscalização nas licitações e nas obras públicas que 

venham a ocorrer, fornecendo elementos para os participantes. Acrescentou dizendo 

que o exemplo mais claro é a construção da Creche do Jardim Panorama que após 

quatro anos será entregue para a comunidade escolar. Citou que desde o início de seu 

mandato vem fiscalizando a obra, fazendo as cobranças e mesmo assim devido ao 

tempo e a falta de fiscalização ocorreram muitos prejuízos com a colocação de 

materiais de forma inadequada, como encanamento de água ou fiação elétrica que 

foram mal colocadas. Muito do atraso foi por conta das adaptações que foram 

necessárias. Destacou que soube que será iniciado a obra da UPA e informou que 

possivelmente terá os mesmos problemas. Falou também sobre o convite para a 

inauguração da Creche que a denominação do nome, conforme o convite impresso 

recebido, será Jaime Veríssimo de Campos Júnior, destacou que não entendeu o 

porque do nome, pois, já há uma escola com o mesmo nome no município, e temos 

professores e pessoas que, infelizmente faleceram e representam a rede municipal de 

educação muito bem e que podem nomear aquela creche, acreditando que a 

comunidade não foi consultada, dizendo ser um desrespeito muito grande, pois 
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poderiam ter escolhidos alguns profissionais da educação que trabalharam pelo 

município e já faleceram como a Professora Marileuza Bacca e Olímpia (Henicka). 

Mencionou sobre o retorno da construção da UPA, que poderão ter o mesmo 

problema que ocorreu na creche devido ao tempo que a obra ficou paralisada. 

Acrescentou que houve um entendimento durante a reunião do Consórcio que a UPA 

seria repassada ao município e se tornaria Pronto Atendimento, e que iria aguardar os 

próximos capítulos e as respostas dos requerimentos para que possa fazer seu papel 

de fiscalizador. Lembrou a vereadora Cida sobre o leilão do aeroporto que irá ocorrer 

no próximo mês, na questão da regularização da área e se não terão problemas 

futuros, pois ate o presente momento não houve resposta do seu requerimento. 

Indicou novamente que sejam colocados o toldo e bancos no UBS da Cidade Alta, 

Jardim Guaraná e Cidade Bela, pois já houveram outras indicações anteriores e nada 

foi feito. Falou que as pessoas disseram que ele deveria se prontificar e fazer, porém 

citou que seu trabalho é de fiscalizar e cobrar as ações do município. Mencionou 

sobre as obras das UBS que estão com problemas, citando a UBS do Jardim das 

Flores, Cidade Alta e do Jardim Universitário, no qual o Executivo deveria notificar 

o engenheiro para que os procedimentos possam ser realizados. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Após, fez uso da palavra à vereadora Elisa Gomes 

Machado que iniciou cumprimentando a todos os presentes, dizendo que na sexta-

feira esteve na Capital do Estado, o qual visitou e entregou as reivindicações ao 

Secretário de Esporte, Cultura e Lazer, esperando que o município possa ser 

atendido. Falou que recebeu algumas denuncias e reclamações, resolvendo então a 

fazer algumas visitas nas Unidades Básicas de Saúde do município para verificar 

suas condições. Acrescentou que encontrou portas que nunca abriram e baldes para 

conter as goteiras, cobrando que a Prefeitura tome as providências para que as 

empreiteiras possam fazer os devidos reparos, pois os prédios serem novos e com 

pouco tempo de uso. Visitou também algumas Escolas Municipais devido ao inicio 

do ano letivo, citando que na Escola Benjamim de Pádua está sem a cobertura central 

da escola e também com a falta de carteiras, que só foi resolvido preventivamente 

com o empréstimo junto a UNEMAT. Mencionou que o município possui uma 
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marcenaria que não esta em funcionamento, por falta de estrutura e material, sendo 

um descaso por parte do executivo, pois os servidores nada podem fazer. Na saúde 

disse que foi a Secretaria de Saúde para conversar com a secretária, mas não 

conseguiu devido à mesma estar na Capital do Estado. Sobre os exames que não 

estão sendo realizados, disse que irá conversar com a responsável do consórcio a fim 

de verificar se já foi resolvido e o que necessita caso não tenha sido. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu. Prosseguindo com uso da tribuna, o vereador 

Oslen Dias dos Santos (Tuti) iniciou seu discurso cumprimentando a todos os 

presentes. Disse que está muito feliz com o início das obras de pavimentação e 

drenagem na Rua Açucena no bairro Jardim das Flores e em breve irá para o bairro 

São Jose Operário. Acrescentou que é uma emenda do ex-senador e ex-ministro da 

Agricultura Blairo Maggi, ex-senador Nilson leitão e Deputado Nininho que 

auxiliaram nessa liberação. Anunciou também que estará sendo licitado mais uma 

PC e uma patrola através de uma emenda do deputado Nininho e do Neri Geller que 

estava à frente de um Departamento no Ministério de Agricultura. Falou que a 

Prefeitura hoje está com quatro caminhões disponíveis para a realização de serviços 

paliativos devido ao período de chuva e não deixar as ruas intrafegáveis. Citou que 

tem um caminhão da ENERGISA realizando a poda de árvores, sendo um caminhão 

preparado que faz a trituração das folhas e galhos e que se alguém tiver interesse nos 

resíduos que procurem os responsáveis. Falou sobre os serviços que foram realizados 

na Zona Rural para não prejudicar o atendimento a população. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Prosseguindo, utilizou a tribuna o vereador Demilson 

Nunes Siqueira que iniciou cumprimentando a todos dizendo que esteve afastado 

por um período por ter realizado uma cirurgia e que já esta de volta. Solicitou ao 

Presidente e ao vereador Luiz Carlos que cobrem junto a CAB que façam a devida 

manutenção nas vias onde estão realizando a manutenção da rede de água e esgoto. 

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

que iniciou cumprimentando a todos, dizendo concordar com o vereador Menin 

quando fala da falta de união da classe política em relação às indicações para 

coordenar as pastas do Governo do Estado que funcionam no município, pois já 
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existem as listas com os candidatos, porém não são convocados. Sugeriu aos 

vereadores que façam a solicitação por escrito do cronograma dos serviços a serem 

executados pela Secretaria de Infraestrutura a fim de atender as demandas dos 

bairros. Falou que concorda com o pronunciamento dos vereadores Mequiel e Elisa 

em relação as cobranças referentes as Unidades Básicas de Saúde que estão com 

problemas estruturais e que já foi procurado pelo Departamento de Engenharia da 

Prefeitura, o qual citou que os engenheiros responsáveis pelas obras não seguiram as 

normas para construção, se colocando a disposição para ajudar nessa problemática. 

Por fim, fez suas considerações finais, agradeceu. Na Sequencia, o vereador Silvino 

Carlos Dida Pires (Dida) cumprimentou a todos, solicitando ao vereador Tuti que 

busque junto ao deputado Nininho e também o deputado Romoaldo para que 

busquem liberar junto ao Governo do Estado a lama asfáltica para recuperação das 

vias do município. Solicitou que a Assessoria da Presidência agende uma reunião 

com a Dra Milena e a Promotoria para discutir e buscar uma definição sobre a 

questão da legalização das áreas que foram cedidas e até mesmo invadida. 

Concordou com o vereador Mequiel sobre a denominação da Creche do Jardim 

Panorama que a comunidade possa ser ouvida e possam fazer a escolha, 

homenageando algum professor ou pioneiro do município. Mencionou que houve 

um comentário nos bastidores que o município não estava conseguindo a liberação 

de financiamentos e empréstimos por haver uma dívida da Câmara Municipal que já 

prescreveu e que foi solicitado junto a Presidência e também ao Jurídico Municipal 

para que tomem as devidas providências. Fez mais algumas considerações, 

agradeceu. Prosseguindo, o vereador Charles Miranda Medeiros cumprimentou a 

todos, dizendo que esteve na Prefeitura verificando sobre as áreas verdes que foram 

invadidas a mais de quinze anos, uma vez que necessita estar a cinquenta metros da 

área de APP, foram aconselhados pela Engenharia da Prefeitura sobre os 

procedimentos a serem feitos. Falou que foi procurado por alguns servidores da 

saúde sobre o término do contrato, o qual no mês de março será aberto o Concurso 

Público para saúde. Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra 

à vereadora Elisa Gomes Machado falou que esteve conversando com o Prefeito o 
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qual irá abrir concurso público para as áreas da Saúde, Educação e Assistência 

Social. Retornando, o vereador Charles Miranda Medeiros falou que quem tiver 

interesse no próximo mês podem fazer as inscrições e participar pelo concurso. Falou 

sobre a insalubridade que ocorrem nos Postos de Saúde e também sobre os 

problemas estruturais que estão ocorrendo no Posto de Saúde do bairro Jardim das 

Araras podem cair a qualquer momento. Usando da prerrogativa regimental de 

aparte, fez uso da palavra o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) disse terá que 

arrumar, pois em breve passará o asfalto e se não arrumar realmente irá cair. 

Retornando, o vereador Charles Miranda Medeiros disse que as notícias sobre 

inicio das obras deveriam ser passadas para todos os vereadores e não apenas para 

um ou outro. Por fim, falou sobre a denominação da Creche do Jardim Panorama que 

não concorda com o nome escolhido e deveria ser denominado por pessoas que 

muito fizeram pelo município. Agradeceu. Em seguida, utilizou a tribuna o vereador 

Valdecir José dos Santos (Mendonça) que iniciou cumprimentando a todos os 

presentes. Falou sobre a denominação da Creche do Jardim Panorama, o qual 

também não concorda com a denominação que foi indicada, por não ser uma pessoa 

que fez ou trabalhou em prol do município e que o Executivo deveria rever. Fez um 

breve relato sobre o desgaste que o vereador tem sobre a não execução da 

pavimentação nos bairros, porém quando realizarem a pavimentação os moradores 

da rua não cobram mais, melhorando assim a qualidade de vida de todos. Disse estar 

surpreendido com o trabalho que a Secretária de Saúde esta desenvolvendo na pasta, 

por estar buscando sempre regularizar e atender a problemática que vem ocorrendo. 

Sobre a questão dos médicos disse que senão melhorar o salário o município não 

conseguirá que os profissionais se interessem pelo serviço. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Após, fez uso da palavra o vereador José Aparecido dos 

Santos (Cidão) que iniciou cumprimentando a todos os presentes, agradecendo ao 

Cicinho, responsável pela Iluminação Pública que esteve fazendo um excelente 

trabalho no bairro Boa Nova trocando as lâmpadas que se encontravam queimadas. 

Agradeceu ao Humberto pelo trabalho de tapa-buraco realizado também no bairro 

Bom Nova, que será concluído em breve, devido ao período de chuva e ao 
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maquinário se encontrarem em manutenção o que ocasionou a conclusão do serviço. 

Disse que a problemática com relação à iluminação pública no bairro Boa Nova 

ocorreu devido a empresas de internet fibra ótica estar cortando os fios, o qual já fez 

as devidas cobranças. Disse que se a Secretaria de Infraestrutura fizer o cronograma 

acabará com os mandos e desmandos no atendimento a população. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu. Neste momento o Senhor Presidente, vereador 

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

Tribuna. Iniciou seu discurso cumprimentando a todos os presentes, reforçando os 

discursos anteriores no qual se não fizer a compactação nas estradas após o 

patrolamento e cascalhamento, ocasionaram a poeira no período da seca e barro no 

período chuvoso, e que ouviu do Prefeito que já solicitou a aquisição de dois rolos 

compactadores. Fez um breve relato sobre as regalias que tem no Supremo Tribunal 

Federal que recebeu através de um vídeo, no qual possuem mais de cem auxílios e 

cem servidores disponíveis, sendo uma vergonha para a nação, ainda mais nas 

condições que o país se encontra hoje, esperando que o presidente e o vice possam 

tomar as devidas providências e pensar no desenvolvimento do país. Fez suas 

considerações finais, agradeceu. 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 Projeto de Lei 

nº 010/2019, que “altera dispositivo da Lei nº 1791/2009, e dá outras providências”, 

de autoria dos vereadores: Emerson Sais Machado, Luiz Carlos de Queiroz, José 

Aparecido dos Santos (Cidão), Valdecir José dos Santos (Mendonça), Silvino Carlos 

Pires Pereira (Dida), Marcos Roberto Menin e Charles Miranda Medeiros, o qual não 

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

unanimidade. Foi solicitada ao secretário a leitura do Projeto de Lei nº 037/2018, 

que “institui a Semana Municipal de Incentivo e Orientação da Posse Responsável de 

Animais Domésticos, a ser realizada anualmente na primeira semana de agosto, e dá 

outras providências”, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual foi 

discutido pelo vereador Mequiel Zacarias Ferreira falando que tem feito um 

acompanhado sobre os animais domésticos desde o início do mandato, reforçando 
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que o projeto foi apresentado no ano passado, mas devido ao recesso está sendo 

votado agora. Mencionou sobre os fatos que ocorreram neste final de ano, sobre a 

matança dos animais, dizendo que o município possui três leis em vigor que se 

relacionam a pauta, porém não são cumpridas pelo Executivo. Por fim, solicitou o 

voto favorável dos colegas vereadores. Após a discussão, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Foi solicitada ao secretário a leitura 

do Requerimento nº 008/2019, que “REQUER que seja oficiado o Prefeito 

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

responsáveis que enviem informações sobre o procedimento licitatório para futura e 

eventual aquisição de carteiras escolares e reforma da Escola Benjamim de Pádua, 

para apreciação”, de autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), o 

qual foi discutido pela vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) dizendo que 

já conversou com a Secretária de Educação e que a licitação das carteiras foi 

realizada através de carona com a licitação de outro município, porém não possui 

nenhuma informação referente à entrega desse material. E sobre a reforma da escola 

não possui nenhuma informação. Por fim, solicitou o voto favorável dos colegas 

vereadores. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada 

por unanimidade. Foi solicitada ao secretário a leitura do Requerimento nº 

009/2019, que “REQUER que seja oficiado o Prefeito Municipal para que determine 

ao Departamento de Contabilidade que remeta cópia de todos os decretos executivo 

expedidos no período de março de 2018 à janeiro de 2019, de que tratam de assuntos 

inerentes aquele departamento, conforme dados abaixo mencionados, para 

apreciação”, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual foi discutido 

pelo vereador Mequiel Zacarias Ferreira falando que a Lei Municipal Nº 

2432/2018 que estabelece o envio dos relatórios de licitação e decretos, e que desde o 

início da vigência da lei a Contabilidade não encaminhou nenhum decreto e é 

necessário que possam fazer os devidos encaminhamentos para que os vereadores 

possam fazer a fiscalização das movimentações financeiras do município. Por fim 

solicitou o voto favorável dos vereadores. Após a discussão, a matéria foi colocada 

em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Foi solicitada ao secretário a 
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leitura da Moção nº 009/2019, de “CONGRATULAÇÕES com a Igreja Assembleia 

de Deus “Ministério Veneza”, pelas novas instalações”, de autoria do vereador 

Emerson Sais Machado, o qual não havendo discussão a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste intermédio o senhor presidente 

informou que a emenda do deputado Carlos Bezerra está assegurada e quase 

liberada, sendo dois milhões para pavimentação dos bairros Jardim Guaraná I e II e 

Boa Esperança e mais dois milhões para revitalização do Parque das Capivaras. 

Neste momento, na qualidade de Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) solicitou que fosse 

colocado sob deliberação do Plenário, pedido de dispensa de Redação Final do 

Projeto de Lei nº 037/2018, o qual foi concordado por todos. 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, às onze horas, e eu, Sérgio Luiz Brunca Júnior, Agente 

Administrativo, 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. 


