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

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

março do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e dezessete 

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 (5ª 

Sessão Ordinária), a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor 

Secretário fez a leitura das seguintes correspondências recebidas: Oficio 

CONT. N° 007/2019, encaminhando o Balancete referente ao mês de dezembro 

de 2018, do Contador Municipal, Ademir Caioni; Oficio N° 004/2019 – DL, 

encaminhando a relação de Processos Licitatórios Homologados, do Chefe do 

Departamento de Licitação, Paulo Fernando do Nascimento Martins; Ofício nº 

046/2019, encaminha cópia dos decretos emitidos no mês de fevereiro de 2019, 

da Procuradora Jurídica do Município, Dra Naiara Rossa Morello; e Oficio nº 

057/2019, encaminhando balancete financeiro relativo ao mês de janeiro de 

2019, do Diretor Executivo do IPREAF, Valmir Guedes. Após o Senhor 

Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicações n°s 

064 e 065/2019, de autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida); 

Indicação n° 066/2019, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; 

Indicações n°s 067, 068 e 069/2019, de autoria do vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira; Indicação N° 070/2019, de autoria do vereador Emerson Sais 

Machado; e Ofício nº 004/2019-CAM, encaminhando a retificação a ser 
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realizada na sanção do Projeto de Lei nº 003/2019, da Mesa Diretora da Câmara 

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 utilizar a 

tribuna foi o vereador Marcos Roberto Menin iniciou cumprimentando a todos 

os presentes. Agradeceu a presença do Deputado Federal Juarez Costa neste 

final de semana, onde estiveram realizando visitas juntamente com o vereador 

Cidão nos bairros Boa Nova e Jardim Primavera para mostrar ao Deputado a 

triste realidade de quem mora nessas localidades. Informou que o Deputado se 

comprometeu em ajudar o município e destinar emendas para pavimentação 

asfáltica, dizendo que era para ficarem tranquilos, pois o Deputado já tinha a 

experiência e o conhecimento que teve enquanto prefeito de Sinop. Afirmou o 

que lhe deixou chateado foi a não presença do prefeito nos dias em que o 

deputado estava presente no município. Mencionou que o Deputado Juarez 

indicou um engenheiro de Sinop, que ficará responsável para elaborar o projeto 

de pavimentação asfáltica que será iniciado pelo Bairro Boa Nova e se estenderá 

para todo o município. Acrescentou dizendo que o Departamento de Engenharia 

tem que ser pressionado e qualificado, pois se depender da Associação Mato-

grossense dos Municípios não saíram os projetos. Expôs que as ruas não 

pavimentadas giram em torno de cinquenta por cento dos problemas do 

município e a solução seria pavimentar essas ruas. Afirmou que é simples as 

pessoas criticarem pelas redes sociais sem conhecer ou acompanhar o trabalho 

dos vereadores, sugerindo que primeiro verifiquem antes de falar inverdades. 

Fez mas algumas considerações, agradeceu. Na sequencia, utilizou a tribuna o 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira que cumprimentando a todos, fez um 

breve relato sobre as atividades realizadas no Dia da Mulher, que iniciou 

manifesto no semáforo na parte da manhã e a noite ocorreram algumas palestras. 

Informou irá ler um texto de uma mulher agredida no dia oito de março e que 
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teve coragem de denunciar a situação e expô-la nas redes sociais, conforme 

segue: “...Como age um agressor? Primeiro ele começa destruindo sua 

autoestima; te ofende com palavras, com gesto; te reprime com olhares, em 

seguida ele leva seu sorriso sua alegria, sua paz interior, quando ele deixa marcas 

na sua alma, é hora dele começar a marcar o seu corpo, na primeira agressão 

física ele te agride e logo depois pede perdão, e geralmente a vítima perdoa, 

chegando até mesmo se sentir culpada achando que merecia ser agredida, mas 

ele não vai parar! Ao contrário qualquer coisa será motivo pra ele te agredir 

novamente, e ele o faz, te agride fisicamente outra vez e outra e outra e a vítima 

já não vê como sair daquela situação. Cada agressão física e verbal que ela sofre 

vai matando ela aos poucos e ela já não vê muito sentido naquilo. Esse rosto é o 

meu, essas marcas são em mim, e pela primeira vez criei coragem e cansei de ser 

agredida, denuncie, representei e espero que a justiça seja feita. "As marcas que 

você deixou no meu corpo irão sumir, as marcas na minha alma serão cicatrizes e 

nunca serão esquecidas". Liberte-se você também não permita nenhum tipo de 

agressão, não deixe que sua alma tenha cicatrizes. Feliz dia da mulher!”. 

Comentou que o texto é muito objetivo com o que ocorre com as mulheres, e os 

vereadores têm o dever de elaborarem projetos para prevenção de abusos e 

proteção, especialmente pelo papel referencial que os vereadores podem vir a ter 

na sociedade, e que no mínimo todas as mulheres tenham acesso aos números 

para saber as denúncias e a existência do Conselho de defesa dos direitos das 

mulheres. Disse que é a quarta semana que vem a tribuna para cobrar a 

contratação da Secretaria Executiva dos Conselhos de Direitos, uma vez que 

sem a secretária os trabalhos ficam travados, mostrando a falta de planejamento 

do município que tem nesse governo. Lembrou a fala do Prefeito na posse de 

seu mandato prometendo asfaltar 100% do perímetro urbano, e com experiência 

de um mandato fez essa promessa e se já se passou meio mandato e até o 

momento nada aconteceu, e temos relatos do vereador Menin que nem os 

projetos de asfaltos existem. Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez 

uso da palavra o vereador Marcos Roberto Menin explicou que quando ele 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 4 de 9 
 
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 

disse que não tem projeto é porque só foi elaborada uma rua por bairro e que 

uma rua não irá resolver o problema. Retornando, o vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira disse que a explicação só reafirma que esse tipo de promessa só fica no 

papel. Fez suas considerações finais, agradeceu. Após, fez uso da palavra à 

vereadora Elisa Gomes Machado que iniciou cumprimentando a todos os 

presentes. Solicitou um minuto de silêncio em virtude do falecimento do 

“Toninho da Fanfarra”, grande artista que mudou a história de muito jovens 

desse município. Em relação ao pronunciamento de alguns colegas sobre a 

elaboração de projetos, disse que o Executivo tem que cobrar da Associação 

Mato-grossense dos Municípios, que os projetos possam ser elaborados e 

entregues, especialmente para a pavimentação asfáltica. Relatou que esteve 

presente em vários atos em prol ao Dia da Mulher. Disse que o município tem a 

preocupação com a questão dos direitos das mulheres, com a sanção de várias 

Leis que foram constituídas e que necessitam ter mais visibilidade. Citou sobre a 

Lei para doação de área a para instalação da Delegacia da Mulher, sendo uma 

indicação de sua autoria e que de acordo com informações da Delegada Ana 

Paula este projeto está próximo de ser concluído. Expôs a situação que se 

encontra a saúde relacionada à mulher que também é um modo de violência, 

pois desde janeiro deste ano está sem mamografia, sem ultrassonografia e sem 

nenhum exame que dependa do Consórcio Municipal e segundo informações da 

Secretaria de Saúde é que as licitações estão sendo feita desde o início de 

janeiro, mas como mudou o Presidente do Consórcio houve esse atraso. Disse 

que é inadmissível saber que esse é um momento de reflexão dos direitos das 

mulheres e passara o mês sem esse direto garantido para essas cidadãs. Sobre o 

Posto de Saúde do bairro Jardim Universitário a secretária disse que foi 

realizada uma compra direta para resolver o problema, mas a vários problemas 

em outros postos de saúde que segundo informações também esta aguardando a 

realização da licitação dos materiais de construção. Em relação aos 

requerimentos sobre a Farmácia Básica votados na sessão anterior, informou que 

os recursos do Governo Federal de vinte e quatro mil reais estão sendo 
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repassado corretamente, e a dúvida é se o município está realizando a 

contrapartida, pois o repasse do Governo Estadual não está sendo repassado. 

Relatou que há fornecedores que não estão mais entregando medicamento por 

falta de pagamento. Agradeceu a Secretaria de Infraestrutura pelo atendimento 

de uma das suas indicações, a revitalização de uma rua no Setor Panorama. 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 a contas do Prefeito referente do ano de 2017 já esta na comissão e foi 

solicitada a presença do mesmo ou de sua equipe técnica para esclarecimentos. 

Comentou que o projeto referente ao acordo da INDECO com o Executivo 

Municipal está faltando parecer jurídico, e essa matéria precisa de agilidade para 

que possa ser deliberado o mais rápido possível. Disse concordar com o 

pronunciamento da vereadora Elisa, sobre o pagamento que o Executivo faz a 

Associação Mato-grossense dos Municípios, para que possam elaborar todo e 

qualquer projeto para o município. Acrescentou que se necessário que o 

município encerre o contrato e faça a contratação de profissionais para que 

possam trabalhar exclusivamente para o município. Sugeriu uma reunião entre 

os vereadores para discutir o assunto e indicar para prefeito encerrar esse 

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

vereador Mequiel Zacarias Ferreira que pediu o uso da palavra dizendo que 

recentemente a vereadora Elisa solicitou os trabalhos desenvolvidos e que esses 

documentos já servem de base para realizar uma indicação para encerrar o 

contrato com essa instituição. Retornando, o vereador Luis Carlos de Queiroz 

finalizou deixando sua cobrança para o recebimento do cronograma de 

atividades da Secretaria de Infraestrutura. Agradeceu. Na Seqüência, o vereador 

Silvino Carlos Dida Pires (Dida) iniciou cumprimentando a todos os presentes. 

Acompanhando o pronunciamento dos vereadores, disse que foi autor de um 

requerimento para o Prefeito, para que montasse uma equipe especializada em 

projetos e saísse dessa associação, porém só depende do Prefeito verificar tomar 

essa decisão. Afirmou que o deputado Juarez irá sim ajudar o município através 
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de sua experiência e destinar recursos. Disse que infelizmente o município está 

com suas certidões todas pendentes, prejudicando assim que recursos e 

convênios possam chegar. Acrescentou dizendo que com tanta roubalheira, e 

sem honestidade não se resolve nada, pois não tem crédito para comprar peças e 

fazer as manutenções mais simples. Relatou que seu voto será contrário para 

contas do prefeito referentes a ano de 2017, pois a “turma da nota fria” está 

fazendo a “festa”. Solicitou para o Presidente marcar uma reunião para cobrar as 

responsabilidades do governo do estado sobre as obras no município. 

Prosseguindo, o vereador Charles Miranda Medeiros que cumprimentando a 

todos, iniciou dizendo que esteve conversando com um membro do Executivo e 

o melhor a se fazer neste momento é pressionar a Associação de Municípios 

Matogrossense, e em médio prazo que faça a contratação de uma equipe 

qualificada e exclusiva para elaboração de projetos. Parabenizou as vereadoras 

Elisa e Cida por representarem as mulheres brilhantemente nesta Casa de Leis. 

Parabenizou o vereador Mequiel pelo pronunciamento com relação a não a 

violência contra mulher, acrescentando que a violência começa dentro de casa e 

muitas vezes as crianças acabam presenciando essas cenas. Disse as mulheres 

para não deixarem essa violência acontecer e denunciem, pois as denúncias são 

anônimas. Informou que em conversa com Diretor de Gestão Claudinei sobre a 

elaboração do concurso público foi informado que o Executivo não tem 

orçamento para elaboração e é mais provável que se abra um processo seletivo. 

Solicitou ao Secretário de Infraestrutura a manutenção do acesso ao Posto de 

Saúde do Setor Araras, devido a dificuldade no acesso dos usuários. Em 

seguida, utilizou a tribuna o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) 

que iniciou cumprimentando a todos os presentes. Disse que na época da 

votação do projeto para se associar a Associação dos Municípios Matogrossense 

votou favorável, porém essa associação não esta fazendo o que se comprometeu 

com suas atividades, e esse recurso de quase quinze mil reais pagos a associação 

poderia ser utilizado para contratar quatro profissionais, pois devido à grandeza 

do município necessita de uma equipe qualificada no setor de engenharia. 
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Afirmou que para construir a ponte da Cidade Bela é grande a burocracia, pois 

somente uma empresa no país vende o material que será utilizado, agora para 

desviar dinheiro é tão rápido. Disse que precisa ser estudada qual a melhor 

forma para elaboração desses projetos. Relatou que alguns setores do Executivo 

como o compras e o de engenharia precisam contratar pessoas qualificadas para 

que esses processos sejam agilizados. Fez mais algumas considerações, 

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

(Cidão) que iniciou cumprimentando a todos os presentes. Relatou sobre a visita 

do Deputado Juarez Costa, agradecendo o vereador Marcos Menin por 

proporcionar esse encontro. Afirmou dizendo que se as pessoas quiserem ser 

políticos de verdade, se espelhem nas atitudes desse deputado que esteve 

presente no município só para agradecer os votos recebidos, diferentemente do 

deputado que trabalhou na campanha pedindo voto, e que até o momento não lhe 

procurou para agradecer pelos votos recebidos. Expôs ainda que utilizou esse 

momento para solicitar o projeto para asfaltar o bairro Boa Nova, pois sem 

dúvida é o bairro mais abandonado do município, e o Juarez disponibilizou um 

engenheiro de Sinop para elaborar esse projeto e de outros bairros, pois a 

Associação do Municípios Matogrossense não resolve nada. 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 comentando que o patrolamento deve iniciar depois que 

a chuva cessar e aproveitar o momento e realizar um mutirão de limpeza com 

poda de arvores, tapa-buraco, roçadas e entre outras atividades em conjunto nos 

bairros do perímetro urbano. Parabenizou o Deputado Federal Juarez Costa pela 

visita e a aos vereadores Menin e Cidão pelas cobranças, pois essa é a maneira 

de melhorar a vida dos cidadãos. Sobre a Associação Mato-grossense dos 

Municípios, disse que não estão fazendo os projetos solicitados, e que o 

Executivo faça as cobranças, e, se acaso eles não derem o retorno que seja 

anulado o contrato. Falou que em sua visita a Brasília, o ex-deputado Victório 

Galli comprometeu-se com uma emenda de um milhão de reais. Afirmou que 
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em breve terá emendas do Deputado Federal Carlos Bezerra, para a revitalização 

do Lago das Capivaras e pavimentação asfáltica de alguns bairros. Parabenizou 

o prefeito por iniciar a construção da ponte do bairro Cidade Bela, uma obra que 

esta acontecendo pela forte cobrança do vereador Mendonça. Mencionou que o 

Prefeito realizou muitas obras em seu mandato, e ainda assim ficam criticando 

sua gestão, e pediu que a administração anterior mostre as obras realizadas 

durante seu mandato. Fez mas algumas considerações, agradeceu. Passando à 

Ordem do Dia, foi solicitada ao secretário a leitura Redação Final do Projeto de 

Lei nº 1963/2018, que em súmula “altera o art.321 da Lei Municipal nº 

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

Projeto, Executivo Municipal. Não havendo discussão, a matéria foi colocada 

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

leitura do Requerimento nº 015/2019, que “REQUER que seja oficiada o 

Prefeito Municipal, que envie as medidas adotadas (imediatas e a longo prazo) 

para resolver o problema do índice de folha do Executivo Municipal, 

considerando que na última prestação de contas do Quadrimestre (28.02.2019), 

este índice supera 60%, descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal e 

inviabilizando determinadas ações do mesmo, para apreciação”, de autoria do 

vereado Mequiel Zacarias Ferreira, o qual foi discutido pelo vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira que cumprimentou a todos presentes, dizendo que esse 

requerimento é somente para reforçar um assunto que é de conhecimento de 

todos, inclusive na prestação de contas é mencionado que o índice de folha está 

acima do estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Falou que, o índice de 

folha em desacordo com a lei não pode ser justificativa para a não realização de 

outros serviços. Afirmou saber que provavelmente não será respondido, mas é a 

responsabilidade dos vereadores realizarem essa cobrança. Relatou o que lhe 

causa estranheza é o discurso vindo do Executivo que o índice está aumentando, 

mas a contratações não param, verificando os dados nos balancetes mensais. 

Pediu voto favorável ao requerimento e agradeceu. Após a discussão, a matéria 

foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade.Neste intermédio 
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o senhor presidente disse que está planejando a criação da comissão para a 

fiscalização da entrega de produtos adquiridos pelo Executivo, verificando a 

data de validade, quantidade e estado do produto, e sua ideia é que faça parte 

desta Comissão um vereador de cada partido. 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 dez horas e quarenta 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. 


