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

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

de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e quinze 

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.  Passando ao Expediente, foi colocada em discussão e 

votação a ata da sessão anterior (3ª Sessão Ordinária), a qual foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

correspondências recebidas: Ofício nº 028/2019/SMD/DMA em resposta a 

Indicação nº 024/2019 e Ofício nº 051/2019/GAB, informando que a Secretaria 

não tem equipe técnica formada para realizar o serviço de poda, do Diretor de 

Meio Ambiente, Lucas C. Freitas e da Secretária de Desenvolvimento, Célia 

Maria de Castro; Oficio Circular N° 004/2019, convidando para participar da 

Audiência Pública das Contas Anuais do Exercício 2018, do Secretário 

Executivo, Luiz Alberto Wanzke; e Oficio N° 014/2019/HRAFS/SES – MT, 

comunicando sobre a visita do Secretário Estadual de Saúde, Gilberto Gomes 

Figueiredo juntamente com sua equipe no Hospital Regional, e convidando os 

vereadores para uma reunião às 13h30min, da Diretora Interina do Hospital 

Regional, Lúcia Maria Tizo de Almeida. Após o Senhor Secretário fez a leitura 

das seguintes matérias em apresentação: Indicação nº 039/2019, de autoria da 

vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida); Indicações nºs 040, 041, 042 e 

043/2019, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; e Indicações nºs 044, 

045, 046, 047, 048, 049 e 050/2019, de autoria do vereador Mequiel Zacarias 
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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. O primeiro a utilizar a tribuna foi o vereador José 

Elói Crestani que iniciou cumprimentado a todos. Informou que esteve em 

reunião com o diretor do SECITEC de Alta Floresta, o qual solicitou para que 

encaminha-se uma lista de reivindicações a serem resolvidas e que irá juntamente 

com o vereador Tuti encaminhar o documento ao Deputado Estadual Nininho. 

Parabenizou o prefeito Asiel Bezerra pela entrega da Creche do Panorama e 

também ex-vereador Bernardo, pois aquela obra o fruto de seu esforço e trabalho. 

Na seqüência vereador Marcos Roberto Menin iniciou cumprimentando a todos 

os presentes. Parabenizou o Prefeito pela entrega da creche, que trará muitos 

benefícios aos moradores do bairro e também dos bairros circunvizinhos. Relatou 

que em reunião com o Senador Jayme Campos, solicitou recursos para a 

pavimentação da Rua da Creche, e que o mesmo confirmou e pediu que enviasse 

o projeto para o recurso possa ser encaminhado. Afirmou que o problema agora é 

o projeto, dizendo que o setor de projetos do Executivo é defasado, esperando que 

o prefeito tome as devidas providências, pois o anseio da população do município 

é pela pavimentação das ruas em que residem. Fez mais algumas considerações, 

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

Ferreira que cumprimentando a todos, iniciou comentando que foi notificado 

pelo aluno Matheus sobre a situação em que o SECITEC está passando e 

comunicou que estará encaminhando aos deputados do seu Partido as 

reivindicações que lhe foram entregues, para que possam cobrar junto ao governo 

do Estado a fim de disponibilizar esse serviço corretamente não só das escolas 

técnicas mas também de todas que carecem de atendimento. Disse que o 

Secretário de Estado de Saúde estará na cidade hoje e na parte da tarde haverá 

uma reunião com os vereadores, no qual estará entregando oficialmente as 

demandas da qual o município está necessitando. Deixou seu gabinete a 
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disposição para o SECITEC e toda a educação relacionada ao Estado. Sobre a 

Creche do Panorama, disse que continuará a chama-la de Princípio da Sabedoria, 

acreditando que esta mudança de nome está errada - ilegal, e que sua nomeação 

está pulando etapas estabelecidas por Lei. Informou que os recursos para 

construção vieram através de recursos do PAC 2 com a contra partida do 

município, e caso tenha vindo recursos através de emendas que sejam 

apresentados os dados de maneira oficial. Pediu para deixar registrada a 

importância do projeto Nova Chance que foi fundamental para o término da obra, 

dizendo que houve uma desvalorização das pessoas que realmente trabalharam 

por essa conclusão. Informou que os membros do projeto estão agora na UPA 

fazendo o trabalho de limpeza para que o município retorne as obras, mas não 

sabe de onde sairão os recursos para término da obra. Falou que esta 

acompanhando a situação não somente destas obras citadas, mas sim de todas que 

estão ocorrendo no município. Mencionou que está participando de todas as 

reuniões dos conselhos municipais. Disse o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente reiniciou recentemente suas funções e que instituíram uma comissão 

para discutir o código de arborização do município, pois, estão ocorrendo uma 

série de problemas relacionados a este assunto. Informou que esteve 

acompanhando no último sábado o manifesto realizado pela OAB e grupo 

Amamos animais contra os maus tratos aos animais. Afirmou que recentemente 

apresentou um Projeto de Lei de sua autoria referente a posse responsável por 

animais domésticos, lembrando que a OAB criou uma comissão especifica para 

analisar essas situações. Sobre suas indicações, diz ser incrível a desorganização 

do Executivo, pois sempre está cobrando as mesmas coisas, reiterando a limpeza 

das praças cívica, e aproveitou para cobrar do Executivo a realização de um 

cronograma para a limpeza das praças. Solicitou ao Executivo a construção dos 

meios-fios dos asfaltos comunitário, citando, por exemplo, a avenida do bairro 

Jardim das Flores que está se deteriorando com a falta do mesmo. Fez suas 

considerações finais, agradeceu. Neste Intermédio o senhor presidente disse que 

os meios-fios não estão sendo construídos por conta da inadimplência dos 
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cidadãos, sendo esta a informação repassada pelo Executivo. Após, fez uso da 

palavra à vereadora Elisa Gomes Machado que iniciou cumprimentando a todos 

os presentes. Falou aos alunos e servidores do SECITEC que tem seu apoio 

incondicional em relação a contratação de professores para curso de enfermagem. 

Disse ser grata por ter sido convidada pelo Promotor para participar deu uma 

audiência, porém não sabia o real motivo pelo convite e que ao perguntar, o 

promotor informou que foi pelo engajamento que tem na área da saúde e que era 

para esclarecimentos sobre o Conselho Municipal de Saúde. Solicitou uma cópia 

do oficio do SECITEC encaminhado à câmara para reforçar as reivindicações 

junto ao Vice-Governador do Estado que é do mesmo partido. Relatou que nos 

discursos de inauguração da Creche fora lembrada sobre a importância dos 

trabalhadores do Programa Nova Chance na finalização da obra. Sobre a reunião 

na FADAF com o senador Jayme Campos foi solicitado o apoio incondicional 

para a instalação de um curso de Medicina no município. Falou que aproveitará a 

reunião com Secretário de Estado de Saúde para levar as cobranças da 

comunidade, e que será persistente nessas reivindicações. Fez mas algumas 

considerações, agradeceu. Na sequencia utilizou a tribuna a vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida) que iniciou cumprimentado a todos, dizendo que 

recebeu informações da empresa que presta serviços terceirizados para SECITEC 

que estão sem pagar os funcionários há três meses, sendo inadmissível essa 

situação, pois imaginem o descontrole com as contas e motivação que esses 

funcionários estão no serviço, informando que estará levando essa reivindicação 

aos deputados. Pediu que esse encaminhamento seja feito em nome de todos os 

vereadores, deixando seu gabinete a disposição ao SECITEC. Sobre a questão da 

Associação Mato-Grossense dos Municípios, falou que o município paga em 

torno de 14 mil reais mensais, e que o Executivo deveria fazer um estudo e 

verificar a possibilidade de continuar com o Convênio ou realizar a contratação de 

engenheiros para a elaboração dos Projetos. Parabenizou o Prefeito pela entrega 

da creche, e também a equipe do programa Nova Chance, que foram 

fundamentais para o término da obra. Informou que em reunião com o senador 
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Jayme Campos foi protocolado um documento solicitando a instalação de uma 

vara da Justiça Federal no município para atender a região, pois possuem muitos 

casos de aposentadoria que estão sendo encaminhados para Sinop dificultando 

assim o acompanhamento. Mencionou que recebeu o relatório das atividades que 

foram realizadas e o cronograma de atividades que estão programadas para 

próxima semana da Secretaria de Infraestrutura, agradecendo ao Secretário. Fez 

suas considerações finais, agradeceu. Prosseguindo com uso da tribuna, o 

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

todos os presentes. Agradeceu a TV Nativa pelo espaço para responder os 

questionamentos da população, sendo um canal fundamental para comunicação 

com a sociedade. Solicitou a direção do SECITEC que encaminhassem as 

revindicações para que possa estar repassando aos deputados, pedindo ao 

Presidente desta Casa de Leis que faça o encaminhamento em nome de todos os 

vereadores. Citou o momento de crise do país, e que o governo do estado esta 

tentando organizar a “casa” e nesse período tem que ter um pouco de paciência, 

acreditando que nosso Estado ficará organizado. Disse não entender o porquê de o 

município não ter uma equipe de poda de arvores, sendo inadmissível ter que 

precisar dos favores da ENERGISA para que os trabalhos sejam realizados. 

Lembrou-se do caso que ocorreu na semana passada na calçada desta Casa de 

Leis, onde um galho caiu na cabeça da irmã de sua assessora, e que felizmente 

foram ferimentos leves, mas se o Executivo não tomar providencias pode ferir 

gravemente uma pessoa. Citou sobre o ocorrido no Posto de Saúde da Pista do 

Cabeça que estava precisando de uma caixa d’água e que só foi resolvido por 

conta de postagens nas em redes sociais, sendo uma vergonha ao Executivo, pois 

o custo da caixa era de quatrocentos reais. Fez mais algumas considerações, 

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

que iniciou cumprimentando a todos, dizendo que o Governo do Estado acertou 

na indicação do “Zé Luiz” como gestor do SECITEC de Alta Floresta, avisando 

que entrará em contato com deputado estadual Romoaldo para resolver as 

problemáticas da instituição. Expôs sua felicidade com programa Nova Chance 
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pelos trabalhos realizados em nosso município e por ter tido inicio, enquanto era 

gestor da Secretaria de Infraestrutura. Parabenizou ao prefeito pela finalização da 

obra e acrescentou que tiveram boas notícias do Senador Jayme Campos que 

atenderá com emendas para a pavimentação do acesso a creche, cinco milhões 

para definir onde será investida, se em equipamentos para Secretaria de 

Infraestrutura ou em pavimentação e também uma quantia de sete mil reais para 

elaboração do parquinho da creche. Por fim, convidou todos os vereadores, em 

nome das comissões permanentes para a reunião que acontecerá amanhã com o 

empresário Vicente da Riva e o “Valtinho” para a discussão do Projeto de Lei nº 

1969/2018, que “autoriza o Chefe do Executivo Municipal a firmar acordo 

judicial com INDECO”. Agradeceu. Na Seqüência, o vereador Silvino Carlos 

Dida Pires (Dida) cumprimentou a todos, dizendo que o vereador Marcos Menin 

irá encaminhar as cobranças ao Governo do Estado para que não haja esse corte, e 

pressionar os deputados para que eles cobrem uma solução do Governador. Disse 

que hoje participará de uma reunião com o Secretario de Saúde do Estado para 

resolver a situação das UTIs no município de Alta Floresta. Sobre a elaboração de 

projeto de pavimentação asfáltica, concorda com os vereadores que esse setor seja 

independente da Associação Mato-Grossense dos municípios, e que trabalhe com 

coerência. Sobre as Contas do Prefeito avisou que já se encontra nesta Casa de 

Leis, e que simplesmente está uma bagunça, cheia de “maracutaia” e que está fora 

dessa situação constrangedora, e que vereadores que votarem favorável será 

conivente a essa situação. Fez mais algumas considerações, agradeceu. 

Prosseguindo, o vereador Charles Miranda Medeiros cumprimentou a todos, 

dizendo que o SECITEC tem um padrão de qualidade alta de referência para o 

estado. Acrescentou falando que em seus 22 anos como médico do município e 

algumas vezes ficou sem enfermeiros nos postos e até triagem tinha que ser feito 

por ele, sendo o enfermeiro de suma importância para saúde. Falou que o 

governador está enxugando a máquina, mas esta demitindo em áreas erradas, 

como o SECITEC e a UNEMAT e deixando outras áreas sem importância com 

muitos servidores. Disse que nas eleições estava no palanque do Deputado 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 7 de 14 
 
Avenida Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716 

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

Romoaldo Junior e hoje lhe dá o direito de cobrar, apoiando a ida dos vereadores 

para Capital. Mencionou que a saúde tem várias “engrenagens” e que todas têm 

sua importância, mas quem faz o serviço pesado é a enfermagem, deixando seu 

apoio à classe. Parabenizou os empreiteiros do ramo imobiliário pelos 

investimentos no município trazendo serviços e arrecadação. Afirmou ser contra 

as placas de publicidades na Avenida Jayme Veríssimo de Campos uma das 

principais avenidas de nossa cidade e porta de entrada de nosso município por 

conta do aeroporto, tem aquela poluição visual com propagandas de empresas de 

outros municípios. Acrescentou que no espaço deveria ter uma pista de 

caminhada para que a população pudesse utilizar com maior segurança em vez de 

correr o risco fazendo atividades físicas próximas à avenida. Falou que em 

reunião com a delegada Ana Paula, foi informado sobre o projeto de construção 

da delegacia municipal da mulher, para atender a mulheres que são violentadas, 

mas que tem vergonha de denunciar por conta da presença de homens e com essa 

delegacia deixaria a vitima à vontade para se “abrir”. Em seguida, utilizou a 

tribuna o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) que iniciou 

cumprimentando a todos os presentes. Sobre uma faixa que está no Plenário 

apresentada pelos alunos pedindo apoio para o Deputado Nininho, falou que a 

responsabilidade não é só dele, mas, também para todos que se elegeram e 

pediram voto no município. Deixou seu gabinete a disposição de todos. Disse que 

não pode ser ingrato com o prefeito, porque em seu mandato existem mais coisas 

boas do que ruins para essa gestão, o problema é que os seres humanos sempre 

olham para o lado ruim. Afirmou que a gestão passada ficou oito anos e só 

entregou obras inacabadas, e que o Asiel vem se organizando e se possível 

concluindo. Mencionou que sua principal cobrança é o conserto da ponte do 

bairro Cidade Bela, que desde o ano passado vem ocorrendo vários incidentes, e 

as desculpas do Executivo são várias, e a desculpa atual é a falta do projeto, que 

esta sendo elaborado pela Associação Mato-Grossense dos Municípios, sendo 

inadmissível para um município do porte de Alta Floresta. Afirmou que o 

principal problema do Executivo e a falta de respeito com as ordens do Prefeito. 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 8 de 14 
 
Avenida Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716 

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

Agradeceu ao presidente pela cobrança das emendas para pavimentação asfalticas 

no município. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Após, fez uso da 

palavra o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão) que iniciou 

cumprimentando a todos os presentes. Mencionou que todos os vereadores já se 

pronunciaram e expuseram a importância do “Zé Luiz” para o SECITEC e sobre a 

escolha que o Governador fez. Disse que nesse final de semana teve a honra de 

participar da entrega da Creche do Panorama, sendo uma obra modelo, que 

contou com a presença do senador Jayme Campos e do deputado Romoaldo 

Junior. Relatou que, uma das falas do senador foi que dinheiro tem, porém o que 

falta são os projetos por parte do Executivo para destinar esses recursos. Sobre 

que a questão da caixa d água do Posto de Saúde da Pista do Cabeça, afirmou que 

se soubesse tinha comprado e resolvido esse problema, acrescentando que é 

interessante que as coisas só resolvem quando é denunciado pela imprensa. 

Mencionou que o Posto de Saúde do Boa Nova, não está atendendo a parte 

odontológica por haver um problema com a energia, acreditando que a imprensa 

sabendo a situação possa ser resolvida. Fez mas 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. Relatou sobre a vinda 

do senador Jayme Campos, afirmando ser o senador da região, que tem atitude e 

quando fala ele cumpre, e que são poucos no meio político que tem essa atitude. 

Explicou que os recursos para construção da creche só veio pelo empenho do 

senador e parabenizou o prefeito Asiel pela entrega da creche. Disse que estará 

indo a Capital do Estado e a Capital do País, a fim de solicitar emendas para 

duplicação da entrada da cidade e iluminação do local e pavimentação para alguns 

bairros do município. Afirmou que existem varias emendas liberadas, porém o 

problema está nos projetos, expondo que não irá desistir dessas cobranças para 

resolver os problemas da sociedade. Deixou seus agradecimentos ao Deputado 

Bezerra que é o Deputado Federal que mais investe no município. Disse que irá 

Solicitar uma emenda para Reconstrução da perimetral Rogério Silva que está 
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com o asfalto vencido. Afirmou que sua ida para Cuiabá levará mais de quinze 

ofícios dentre eles para os secretários e deputados. Fez suas considerações finais, 

agradeceu. Na sequencia o Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário 

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

acordo com o Regimento Interno desta Casa de Leis, por questão de ordem o 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira requereu verbalmente explicação pessoal 

sobre as citações ao seu nome feitas pelos vereadores Elisa Gomes Machado e 

Emerson Sais Machado quanto ao Projeto Nova Chance e questão dos meios-fios 

no asfalto comunitário. Passando à Ordem do Dia, foi solicitada ao secretário a 

leitura do Parecer Nº 151/2018, referente ao “Projeto de Resolução nº 005/2018”, 

de autoria dos vereadores: Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira, 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), José Eloi Crestani e Demilson Nunes 

Siqueira, “institui as Sessões Itinerantes da Câmara Municipal de Alta Floresta, 

constitui Parágrafo Único no Artigo 99 da Resolução nº 078/95 que dispõe sobre 

o Regimento Interno, e dá outras providências”, a qual foi discutida pelos 

vereadores: Elisa Gomes Machado que relatou sobre a importância do projeto de 

levar a sessões as comunidades rurais, pois, essas pessoas não têm condições de 

vir a esta Casa de Leis para acompanhar a sessões e a proposta é de seis sessões 

em polos já definidos. Disse que outra importância é mostrar a população rural 

que as cobranças vêm sendo realizada nesta a tribuna. Falou que inicialmente 

recebeu um Parecer Jurídico contrário da comissão solicitando estudo de impacto, 

e assim requisitou ao Controlador Interno desta Casa de Leis que fizesse o estudo, 

que resultou numa despesa aproximada de seis mil reais por ano, se tornando um 

valor irrisório pelo valor repassado. Após pediu que os vereadores votassem 

contrário ao parecer dando à oportunidade de levar essa Câmara às comunidades 

rurais. Mequiel Zacarias Ferreira endossou as palavras da Vereadora Elisa 

dizendo que precisam ter mais cuidado ao darem parecer para não ocorrer essas 

situações. Afirmou que o problema era a incompatibilidade da condição de 

oferecer o projeto, então esse era o primeiro elemento a ser destacado. Relatou 

que o pedido do parecer anterior era referente à falta de estimativa, e esse 
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impedimento teria que constar no primeiro parecer. Disse que o jeito como foi 

apresentado parece forma de perseguição, pois solicitaram à estimativa que foi 

respondida e depois não é mais a estimativa é sim a competência exclusiva da 

mesa diretora. Afirmou que a Lei Orgânica é muito clara do que pode um 

vereador legislar ou não, inclusive a um conflito de entendimento entre a Lei 

Orgânica e o Regimento Interno desta Casa de Leis. Declarou que esse projeto é 

para aproximar a população ao parlamento, e como vereador é favor dessa 

aproximação e caso há vereadores que não querem ai sim fica complicado. Por 

fim acredita que nesse sentido o parecer precisa ser derrubado. José Elói 

Crestani solicitou para os vereadores que derrubem esse parecer, para que 

possam ter essas sessões itinerantes a cada sessenta dias nas comunidades rurais. 

Emerson Sais Machado disse que todos os pareceres são contrários. Afirmou ser 

inviável que a estrutura da Câmara seja enviada nos locais, gerando despesas com 

frete de caminhão para levar os equipamentos, horas extras aos servidores e 

aluguel de equipamentos de som. Declarou que é o importante para os moradores 

da zona rural querem estradas em ótimo estado e Posto de Saúde organizado. 

Disse que esse projeto conforme Lei seria de autoria da Mesa Diretora, pois 

geram despesas. Valdecir José dos Santos (Mendonça) afirmou que seu voto 

acompanhará o parecer porque o povo não quer saber de vereadores discursando, 

mas sim com atitudes que melhorem seu cotidiano. Luiz Carlos de Queiroz 

afirmou que não só ele, mas também todos os vereadores são a favor da 

aproximação da Câmara com a sociedade, porém como o principal papel da 

Comissão de Legislação é averiguar a legalidade de todos os projetos, e de acordo 

com os vereadores da comissão só exalaram o parecer acompanhado do Parecer 

Jurídico. Charles Miranda Medeiros relatou que conversou com alguns colegas 

e sabe da importância de levar a Câmara até a população. Disse levar a Câmara na 

zona rural seria moral, mas tem entender todas as vertentes. Acredita que está 

entre a moralidade e a legalidade, porém com o parecer relatando a 

irregularidades, apresentando que o projeto deveria ser de autoria da Mesa 

Diretora, votará favorável ao parecer. Marcos Roberto Menin disse fazer parte 
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da mesa e também da Comissão, avisou que em comum acordo a comissão não 

emitirá parecer contrário ao Parecer Jurídico. Afirmou não ter problema de ir para 

comunidade, pois a comunidade mais distante é a Pista do Cabeça e somente o 

ano passado foi mais de trinta vezes. Expôs que acompanhará o Parecer da 

Comissão. Disse concordar com a fala do vereador Charles que existe a 

moralidade e a legalidade, a moralidade seria interessante ter a participação destas 

comunidades, porém tem que se analisar a legalidade. Emerson Sais Machado 

parabenizou a fala do vereador Menin dizendo que o povo quer ver o vereador no 

dia a dia, pois não adianta ir um dia lá na comunidade e prometer consertar 

estradas, arrumar o posto, pois o Legislativo não tem maquinário para arrumar as 

estradas. Afirmou que teria que organizar essas reuniões seria o Executivo, pois 

eles sim têm condições de resolver as problemáticas. Relatou que não adianta ir 

uma sessão e apresentar cem indicações para o Executivo e será atendido só se o 

prefeito quiser. Elisa Gomes Machado parabenizou pelo parecer jurídico e 

avisou está sessão esta sendo gravada. Citou que esse projeto está tramitando 

desde novembro do ano passado e é incrível como a vereadores que nem leram o 

projeto, pois o projeto determina os núcleos onde tem condições das sessões 

serem realizadas, e de acordo com o estudo desta casa, só teriam que locar o som 

por quatrocentos e sessenta reais por sessão mais hum real e seis centavos por 

quilometro que daria um total de novecentos e sessenta e dois reais. Relatou que 

em uma conversa com um vereador, o mesmo pagaria o som se acaso esse fosse o 

problema. Pediu aos vereadores que “derrubem” o parecer e que discutam o 

projeto, pois o objetivo é aproximar o legislativo da comunidade. Luiz Carlos de 

Queiroz disse que a comissão solicitou a secretaria jurídica que encaminhasse o 

parecer jurídico aos autores e o parecer foi encaminhado. Falou que está claro no 

parecer que não compete aos vereadores, mas sim a Mesa Diretora a autoria do 

projeto. José Elói Crestani falou que ficou triste com fala de alguns vereadores 

sobre as sessões não precisar ser na comunidade. Quando morava no sitio sempre 

tinha a vontade de vir nas sessões, mas pelas suas atividades não poderia vir 

participar. Pediu voto contrário ao parecer. Mequiel Zacarias Ferreira deixou 
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clara a importância de realizar os trâmites corretos, pois o primeiro parecer é 

muito claro e não falou nada de competência, mas sim a estimativa do impacto e 

esse estudo de impacto foram realizados e apresentados e depois apresentaram um 

parecer complementar, afirmando ser muito chato, deixando os vereadores 

enquanto comissão em situações delicadas. Disse que na Lei Orgânica está 

especificando qual é a função de um vereador e o Regimento é uma Lei 

Infraconstitucional em referência a Lei Orgânica Municipal que é maior ao 

Regimento e específica que os vereadores podem fazer esse tipo de projeto. Oslen 

Dias dos Santos (Tuti) relatou que não vê relevância, pois sua principal área de 

trabalho é a zona rural, afirmando que não é contra nenhum discurso de vereador. 

Reiterou que esse é o momento de se organizar aqui dentro. Assegurou que não é 

porta voz da zona rural, mas nunca teve uma cobrança dos moradores pedindo 

sessões, mas sim estradas melhores, conserto de pontes e postos de saúde 

organizados. José Aparecido dos Santos (Cidão) lembrou-se de suas origens na 

zona rural, e diz saber a vontade que esse povo tem de participar destas sessões, 

por isso seu voto será contrário ao parecer. Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) 

lembrou que em seu mandato que essa prática proposta por algumas vezes foram 

realizadas, dizendo que no início a sessões eram lotadas, mas com o passar do 

tempo foi se esvaziando. Pela análise acredita que o parecer terá votos suficientes 

para arquivar o Projeto de Resolução. Deu a ideia para que esse projeto seja 

revisto e levado para escolas no período noturno. Após as discussões, a matéria 

foi colocada em votação, a qual foi aprovada com votos contrários dos 

vereadores: José Elói Crestani, Mequiel Zacarias Ferreira, Elisa Gomes Machado, 

Demilson Nunes Siqueira, Silvino Carlos Pires Pereira e José Aparecido dos 

Santos. Foi solicitada ao secretário a leitura do Projeto de Lei nº 002/2019, que 

em sumula “denomina “Travessa Thomaz Petrucci Neto” a Travessa U-2, situada 

no Canteiro Central, e dá outras providências”, de autoria do vereador Marcos 

Roberto Menin, o qual foi discutido pelos vereadores: Marcos Roberto Menin 

que acrescentou razões a propositura de sua autoria, e por ser uma gratidão em 

reconhecer a pessoa do Senhor Thomaz pelos relevantes serviços prestados no 
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município. Luiz Carlos de Queiroz parabenizou o vereador Menin pela 

propositura e por ser uma homenagem merecida, pois o senhor Thomaz amava 

Alta Floresta. Charles Miranda Medeiros falou que o senhor Thomaz era um 

companheiro de palanque, sempre quando o encontrava estava de bom humor. 

Disse estar honrado, pois sua empresa esta situada nessa travessa. Elisa Gomes 

Machado parabenizou ao vereador Menin pela propositura e está honrada por 

votar esse projeto para homenagear o Sr Thomaz. Luiz Calos de Queiroz fez 

questão de lembrar que o Senhor Thomas já foi suplente e em um momento se 

tornou vereador. Emerson Sais Machado disse estar honrado por votar esse 

projeto, pois o senhor Thomaz era um grande amigo e uma pessoa alegre que 

animava o ambiente onde estava. Após a discussão, a matéria foi colocada em 

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

leitura do Projeto De Lei Nº 003/2019, que “acrescenta dispositivo a Lei nº 

1.373/2005, que cria o Conselho Municipal de Transportes de Alta Floresta – 

CMTAF, e dá outras providências”, de autoria do vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça), o qual foi discutido pelo vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira afirmando que o projeto de autoria do vereador Mendonça é favorável, 

mas acredita que futuramente esta Lei precisará de uma análise profunda, uma vez 

que o conselho em questão está desativado. Após a discussão, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste intermédio e 

seguindo o Regimento Interno, o senhor presidente colocou a disposição à tribuna 

para explicação pessoal ao vereador Mequiel Zacarias Ferreira que fez 

referência ao pronunciamento da vereadora Elisa Gomes Machado sobre o Projeto 

Nova Chance, o qual precisa ser valorizado e não apenas reconhecido, dando 

condições para essas pessoas, citando como exemplo, que a prefeitura deveria 

cascalhar à cozinha que os reeducandos utilizam nos dias que estão prestando 

seus serviços ao Executivo e desde o ano passado não receberam a prestação 

desse serviço. E sobre o pronunciamento do vereador Emerson Machado sobre a 

execução do meio-fio, o Executivo deveria acionar judicialmente os 

inadimplentes e também executar o serviço, sendo responsabilidade do mesmo 
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fazer isso. 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 dos Projetos de Lei nº 002 e 003/2019, o qual foi 

concordado por todos. Neste intermédio o senhor presidente informou que a 

próxima sessão legislativa será realizada na próxima quinta-feira devido ao 

feriado de carnaval. Reforçou sobre a reunião ordinária das comissões convidando 

a todos os vereadores a participarem e informou que não estará presente por estar 

em viagem a Capital do Estado. Na seqüência, 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 trinta e dois minutos 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. 


