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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos sete dias do mês de 

março do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e dez 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 (4ª 

Sessão Ordinária) a qual foi aprovada. O senhor presidente comunicou a 

ausência em plenário dos vereadores José Elói Crestani e Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida) e ausência na sessão do vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça). Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

correspondências recebidas: Ofício CONT. nº 005/2019, encaminhando os 

Decretos Expedidos do período de Março a Dezembro de 2018, no e-mail da 

Secretaria de Divisão Parlamentar e do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, 

conforme solicitado ao Departamento de Contabilidade através do Oficio nº 

046/2019-GAB, do Secretário Executivo, Luiz Alberto Wanzke; Ofício Circular 

nº 01/2019, convidando para participar do Pit Stop alusivo ao dia Internacional 

da Mulher que acontecerá no dia 08 de março, às 7h30min no semáforo em 

frente à Câmara Municipal de Vereadores, da Presidente do Conselho Municipal 

dos Direitos da Mulher – CMDM, Francisca Ilmarli Teixeira. Após o Senhor 

Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicações nºs 

051, 052, 053 e 054/2019, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; 

Indicação n° 055/2019, de autoria do vereador Emerson Sais Machado; 
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Indicações n°s 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062 e 063/2019, de autoria do 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira; e Projeto de Lei nº 1973/2019, que em 

súmula “altera dispositivo da Lei Municipal nº 2466/2018 e dá outras 

providências”, de autoria do Executivo Municipal. 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 fazer o uso da tribuna foi o vereador Marcos 

Roberto Menin iniciou cumprimentando a todos os presentes. Parabenizou seus 

pais pela comemoração dos 50 anos de casado e a todas as mulheres em nome 

das vereadoras Elisa e Cida pelo Dia Internacional das Mulheres. Solicitou ao 

presidente que possa ser realizada uma reunião com todos os vereadores devido 

aos “murmurinhos” que estão ocorrendo e mostrar para a população que os 

vereadores estão unidos. Acrescentou também que é necessário buscar uma 

solução para os problemas que estão ocorrendo no município. Convidou aos 

vereadores para participar da visita junto ao deputado federal Juarez Costa a 

partir das treze horas, o qual estará visitando algumas empresas que o apoiaram 

e também averiguar in loco os problemas que o município está enfrentando e 

buscar auxílio junto ao deputado. Solicitou também uma reunião com o 

Secretário de Infraestrutura para identificar quais as dificuldades e no que os 

vereadores podem estar ajudando. Por fim solicitou que os vereadores busquem 

apoio dos deputados eleitos, convidando-os para uma visita no município ou até 

mesmo ir a seus gabinetes para assegurar recursos para o município e também 

conversar com o prefeito para dar uma injeção de animo e buscar o melhor para 

Alta Floresta. Agradeceu. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira que iniciou cumprimentando a todos, enaltecendo o dia 08 de 

março, Dia Internacional da Mulher o qual estendeu o convite aos vereadores e 

que terá uma programação especial, começando com um PIT STOP em frente à 

Câmara Municipal na parte da manha e a noite palestras no IFMT em parceria 
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com o Teatro Experimental de Alta Floresta, seguindo suas atividades no sábado 

de manhã no TEAF e encerrando a noite com uma apresentação teatral. 

Lembrou também que a Câmara não deve deixar de realizar a Sessão Solene do 

Prêmio Mulher Destaque, mesmo que seja após a conclusão do período da 

biometria. Cobrou também a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência 

Social para que realizem a contratação da Secretária Executiva dos Conselhos de 

Direitos, uma vez que já fez ofícios que até o presente momento não foram 

respondidos e com isso está mais uma vez fazendo uma indicação para que 

possam realizar essa contratação, dificultando assim o trabalho dos conselhos 

existentes, sendo uma vergonha, pois as contratações do Executivo ocorrem 

direto para outros departamentos e a contratações necessárias que é do conselho 

não pode. Parabenizou a Igreja Católica pelo início das atividades da Campanha 

da Fraternidade de 2019 com o tema Fraternidade e Políticas Públicas nas duas 

paróquias e aos artistas que estão se organizando e por realizarem uma atividade 

autônoma na Praça da Cultura, sendo uma vergonha ao Poder Público que não 

consegue realizar as atividades relativas a Cultura. Enalteceu os artistas pela 

organização do evento e aproveitou para solicitar do Kauan Lima que 

encaminhe o cronograma de atividades a serem realizadas pelo Departamento de 

Cultura durante o ano. Mencionou que esteve participando da prestação de 

contas quadrimestre do Executivo que ocorreu na semana passada, na qual 

estiveram presentes também as vereadoras Cida e Elisa, no Auditório do 

PROCON. Falou sobre a falta de gerência e planejamento do Executivo, o qual 

foi constatado que o índice da folha está acima de 63,3% ou 66,3%, e que não 

cabe aos vereadores terem que ficar cobrando, pois eles sabem o que tem ser 

feito. Acrescentou que as contas do prefeito estão nesta Casa para serem 

apreciadas e deliberadas, e cabe ao Executivo fazer o dever de casa, algo que 

não está sendo feito, devido às contratações que ainda estão acontecendo e com 

isso acaba respingando sobre os vereadores que não estão fazendo seu papel que 

fiscalizar. Mencionou que hoje apresentou várias indicações, sendo algumas 

remanescentes, citando ao asfalto que passa em frente ao SESC LER, localizado 
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no centro da cidade, que apresenta um enorme buraco e a via ainda está sem 

meio-fio. Disse que os vereadores precisam ser valorizados, citando que 

estiveram na colação de grau da UNEMAT e não havia nenhum representante na 

mesa de honra, sendo um descaso com o Legislativo, pois além do vereador 

ainda estava presente a vereadora Cida e nenhum dos dois queriam se aparecer e 

sim representar e nem um dos dois foi convidado para compor a mesa. Fez mais 

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

Gomes Machado que iniciou cumprimentando a todos os presentes. 

Parabenizou os artistas que estão se organizando para que o espaço do Centro 

Cultural possa ser utilizado, contando também com a presença de artistas de 

Carlinda, e deixou registrado que não tinha ninguém da Cultura presente no 

evento, sendo apenas o guarda que abriu a porta para utilização de tomadas. 

Falou sobre as atividades da Igreja Católica referente à Campanha da 

Fraternidade com o tema Fraternidade e Políticas Públicas durante o período da 

quaresma e a importância dos Conselhos de Direitos para as políticas públicas. 

Mencionou sobre a vinda do Secretário de Estado de Saúde e sobre a reunião 

que tiveram juntamente com outros colegas vereadores, o qual protocolaram 

algumas reivindicações, principalmente na celeridade para a conclusão da 

implantação das UTI’s, os repasses do Estado para o município que está 

atrasado e a cobrança junto aos deputados para a liberação de emendas para a 

área da saúde do município. Disse que esteve reunida com a Secretária de Saúde 

Roberta, a qual não mede esforços em atendê-la e ouvir as reivindicações, e que 

a mesma fez por conta própria um aditivo por mais dois meses no contrato dos 

médicos para não deixar as unidades de saúde sem atendimento. Irá falar sobre 

os requerimentos de sua autoria no momento oportuno de discussão e votação. 

Nesse momento, falou sobre o Dia Internacional das Mulheres que acontecerá 

amanhã com várias atividades e aproveitou para fazer a leitura de uma pequena 

homenagem a todas as mulheres. Após mencionou sobre a falta de exames 

específicos para as mulheres que buscam sempre o seu bem estar. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador 
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Luiz Carlos de Queiroz que iniciou cumprimentando a todos, parabenizando a 

todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher e aos pais do vereador 

Menin pelos 50 anos de casado. Disse que encaminhou um oficio ao Secretário 

de Infraestrutura, contando a assinatura de quase todos os vereadores, 

solicitando o cronograma de atendimento aos bairros e zona rural. Agradeceu 

aos servidores que estão ajudando a Justiça Eleitoral no trabalho de biometria 

que está sendo realizado nesta Casa de Leis. Esclareceu que na reunião ocorrida 

a tempos atrás no Executivo, falando que de maneira alguma foi mencionado 

que o 0800 seria recurso financeiro, mas sempre buscando o apoio político, e 

que não houve nenhuma conversa ou entendimento voltado a recursos 

financeiros. Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o 

vereador José Elói Crestani dizendo que nesse dia não participou da reunião, 

confirmando o convite do prefeito e que não participou por ser contrário a 

Projeto de Lei da Planta Genérica. Retornando, o vereador Luiz Carlos de 

Queiroz disse que não houve nenhum acordo financeiro e nem proposta, mas 

sim a busca por acordos políticos que sempre acontecem. Finalizando, solicitou 

que o assunto fosse encerrado por ambas as partes. Agradeceu. Neste Intermédio 

o senhor presidente fez o registro da presença do Vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça), o qual era para ter sido feita após o usa da tribuna do 

Vereador Marcos Roberto Menin. Em seguida, utilizou a tribuna o vereador 

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

presentes. Fez um breve relato sobre o fato ocorrido na reunião no Executivo no 

qual esteve presente e que está repercutindo durante estes dias, sendo inaceitável 

como uma gravação tenha sido repassada a terceiro após a reunião, que de fato 

foi meramente político e não aconteceu como está sendo divulgado. Disse que a 

política suja e corrompida começa desde cima, do alto escalão e quem sofre com 

tudo isso é a população que fica a mercê do atendimento prestado pelo Poder 

Público. Falou ao presidente que fique tranquilo devido aos fatos que não 

ocorreram e que estão sendo divulgados. Mencionou sobre as obras que o 

Prefeito vem executando desde o início de sua gestão, sendo o Prefeito que mais 
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fez pelo município. 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 nesta sessão, dizendo uma frase onde “a verdade prevalece 

e a mentira não prevalece”, e que está tranquilo com os fatos que estão 

ocorrendo. Falou que ninguém acreditava que seria eleito, e hoje esta aqui 

porque confia em Deus, e acabou vencendo a Mesa Diretora por três vezes, e 

sempre buscou apoio político e a ajuda os vereadores. Sobre sua viagem a 

Brasília, disse que esteve em conversa com o ex-deputado Victório Galli que 

abriu as portas do município junto ao Governo Federal e que já deixou agendado 

novas visitas que levara projetos em prol ao município. Mencionou que os fatos 

ocorreram no momento em que estava em Brasília e que não precisou de 

ninguém para fazer sua defesa. Falou que buscou resolver os recursos e projetos 

que estão parados nos Governos do Estado e Federal em prol do município. 

Disse para aqueles que querem derruba-lo, que cuidem de sua família, não 

desejando o mal a ninguém, pois só quer o bem. Fez suas considerações finais, 

agradeceu. Neste intermédio o senhor presidente concluiu que pagasse o mal 

com o bem e a natureza se encarrega de quem quer o mal. Falou que participou 

de uma reunião juntamente com o Presidente da República que quer fazer o bem 

e destravar o crescimento dos municípios. 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 a leitura da Emenda nº 001/2019, que “modificativa e 

aditiva ao Projeto de Lei nº 1963/2018, que altera o art. 321 da Lei Municipal nº 

1.527/2006 (Código Tributário Municipal) e dá outras providências”, de autoria 

do vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual foi discutido pelos vereadores: 

Mequiel Zacarias Ferreira falou sobre o projeto que foi apresentado no ano 

passado enquanto estava se discutindo a planta genérica, e solicitou o pedido de 

vista por até quatro sessões que se encerrou na semana passada para melhor 

estudá-lo. Disse que a emenda não está atrelada ao caso específico da INDECO, 
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mas sim de um modo geral que está voltado para a compensação num todo, 

estabelecendo requisitos de limitação, proibição, ajuste de valores, 

responsabilidades, entes que podem solicitar, e requisitos mínimos para o 

exercício da compensação. Por fim falou que o município precisa fazer uma 

revisão do código tributário e não ficar fazendo alterações em artigos 

específicos. 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 1963/2018, que “altera o art. 321 da Lei Municipal nº 1.527/2006 

(Código Tributário Municipal) e dá outras providências”, de autoria do 

Executivo Municipal, o qual não havendo discussão, a matéria foi colocada em 

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

leitura do Requerimento nº 012/2019, que “REQUER que seja oficiado o 

Prefeito Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que através do órgão 

competente determine o envio a esta Casa de Leis de informações de todos os 

recursos municipais, estaduais e federais destinados para a Farmácia Básica do 

Município (Assistência Farmacêutica) durante todo o exercício de 2018, para 

apreciação”, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado, o qual foi discutido 

pela vereadora Elisa Gomes Machado falando que a Farmácia Básica recebe 

recursos Estaduais e Federais além da contrapartida do município, e que mesmo 

assim ainda faltam os medicamentos básicos por falta de pagamento ao 

fornecedor e o requerimento é para que sejam feitos esclarecimentos sobre o 

planejamento dessas aquisições e pagamentos. Por fim pediu 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 013/2019, que “REQUER que seja oficiado o Prefeito 

Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que através do órgão 

competente determine o envio a esta Casa de Leis de esclarecimento sobre o 

funcionamento da Farmácia Básica da Rodoviária, uma vez que ela precisa 

funcionar 40 (quarenta) horas semanais e está funcionando apenas 20 horas, 

assim como esclarecer quais foram as penalidades sofridas pelo funcionamento 
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irregular”, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado, o qual foi discutido 

pela vereadora Elisa Gomes Machado falando que a Farmácia Básica da 

Rodoviária está trabalhando apenas 20 horas semanais e não as 40 horas como 

deveria ocorrer, e os munícipes tem que se deslocar até a Cidade Alta para 

buscar seus medicamentos. Acrescentou que o município acaba pagando multas 

pelo não funcionamento correto, sendo que realizam contratações sem 

necessidades em vez de buscar uma solução para essa problemática. 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 014/2019, que “REQUER que seja 

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

do órgão competente determine o envio a esta Casa de Leis de amplas 

informações sobre a aquisição de acervo cultural para pequenos leitores - 

Bebeteca e Acervo Literário Historinhas que Encantam, cuja compra foi através 

da inexigibilidade 002/2018 no valor de R$ 105.000,00, mencionando quantos 

Kits foram adquiridos, todo o material que contêm cada kit, quais as escolas que 

foram atendidas e qual o valor de cada kit, para apreciação”, de autoria da 

vereadora Elisa Gomes Machado, o qual foi discutido pela vereadora Elisa 

Gomes Machado dizendo que em visita a uma escola municipal solicitou o kit 

para verificar qual material fazia parte do kit, e acabou ficando preocupada com 

o que viu, relatando que fez um pesquisa e não corresponde ao valor proposto. 

Acrescentou que por ser uma escola menor os itens seriam diferenciados e o 

requerimento é para verificar se esta de acordo com o que foi licitado. Por fim 

solicitou o voto favorável. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, 

a qual foi aprovada por unanimidade. Neste intermédio e atendendo a uma 

solicitação do vereador Menin, o senhor presidente confirmou que a reunião 

com os vereadores ocorrerá após o termino desta sessão na sala de reuniões da 

presidência. Solicitou ainda que o executivo responda a todos os requerimentos 

que são aprovados nesta Casa de Leis. Na sequencia, o Senhor Presidente 

comunicou os Senhores Vereadores que a Ata desta Sessão será redigida e 
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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, as dez hora e vinte e três minutos, 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. 


