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

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

de dois mil e dezenove, com início às nove horas e treze 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, observada a 

ausência do vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti). Passando ao Expediente, foi 

colocada em discussão e votação a ata da sessão anterior (6ª Sessão Ordinária) a qual 

foi aprovada. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias 

em apresentação: Indicação nº 071/2019, de autoria do vereador Emerson Sais 

Machado; Indicação n° 072/2019, de autoria da vereadora Aparecida Scatambuli 

Sicuto (Cida); Indicação nº 073/2019, de autoria do vereador Emerson Sais 

Machado; Indicações n°s 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081 e 082/2019, de 

autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; Indicações nºs 083 e 084/2019, de 

autoria do vereador Demilson Nunes Siqueira; Indicação nº 085/2019, de autoria dos 

vereadores Demilson Nunes Siqueira e José Elói Crestani; Indicações nºs 086, 087, 

088, 089 e 090/2019, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicação nº 

091/2019, de autoria do vereador Luiz Carlos de Queiroz; Projeto de Lei nº 

011/2019, que em súmula “institui o “Dia Municipal do Doador Voluntário de 

Sangue” e a “Semana Municipal de Orientação e Incentivo à Doação de Sangue”, e 

dá outras providências”, de autoria do vereador Charles Miranda Medeiros; e Projeto 

de Lei nº 012/2019, que em súmula “revoga a Lei Municipal nº 1179, de 25 de 

setembro de 2002”, de autoria do vereador Charles Miranda Medeiros. Neste 

intermédio o senhor presidente registrou a presença do vereador Oslen Dias dos 
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Santos (Tuti) na sessão. 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 que iniciou cumprimentando a todos os 

presentes. Falou sobre a presença do deputado Dilmar Dal Bosco no município, e a 

participação em reuniões com vários segmentos, citando em especial a reunião com a 

Comitiva do Bem e também com os organizadores do Projeto EQUOTERAPIA. 

Acrescentou que se reuniram também com a Lenir do Conselho de Saúde e com o 

Dr. Sérgio responsável pelo Hospital, o qual discutiram sobre o terreno aos fundos 

do Hospital a fim de que possa ser devolvido ao município para que seja realizada a 

obra de ampliação do Hospital. Comunicou aos moradores da Pista do Cabeça que 

uma equipe da Secretaria de Infraestrutura está se deslocando para realização dos 

trabalhos na região e que o Secretário informou sobre a finalização de uma 

pavimentação asfáltica no sentido pista do cabeça. Falou sobre as Contas do Prefeito 

que se encontram nesta Casa de Leis, o qual convidou os vereadores para participar 

de uma reunião nesta quarta-feira com a equipe técnica para que possam fazer os 

devidos esclarecimentos e também realizar a defesa das mesmas. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira que iniciou cumprimentando a todos, informando sobre a 

participação de algumas atividades sendo elas o inicio do projeto “Prevenção 

Começa na escola” no município, que tem como objetivo sensibilizar crianças e 

adolescentes sobre questões relacionadas à violência, abuso sexual, bullying, 

racismo, entre outras práticas comuns no ambiente escolar, que aconteceu no IFMT, 

com a apresentação do Grupo de teatro Vostráz que apresentou o espetáculo 

“Inocentes Pétalas Roubadas”. Parabenizou também a realização do 1º Workshop 

Justiça Pela Paz em Casa realizado pelo Conselho Nacional de Justiça e Fórum de 

Alta Floresta.  Falou que participou da reunião dos Conselhos, citando em especial á 

do Conselho de Meio Ambiente no qual está sendo discutido sobre o código de 
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arborização do município. Sobre as indicações, falou que recebeu a resposta sobre a 

contratação da Secretaria Executiva dos Conselhos de Direitos e de algumas 

recuperações de ruas que foram realizadas. Mencionou sobre o ofício solicitando o 

cronograma de obras a serem realizadas nos bairros, acrescentando que será 

necessário realizar um serviço de qualidade e também utilizar cascalho bom para não 

ocasionar poeira no período de seca. Sobre a questão da iluminação pública se faz 

necessário uma revisão geral, visto que não foram feitas ainda, citando que fez 

indicações para recuperação de alguns pontos, como as Avenidas Mato Grosso e 

Bom Pastor que estão com muitas luzes apagadas, ressaltou também sobre um 

estudo para readequação das luminárias que estão acima da copa das árvores. Fez um 

breve comentário sobre as condições das bocas de lobo, citando como exemplo a 

Avenida Mato Grosso nas proximidades da “ponte”, onde no período chuvoso o rio 

se transfere para via, ficando toda alagada por falta de escoamento. Cobrou a 

vereadora Cida sobre as respostas das indicações Ofícios e Requerimentos e o 

Balancete anual do ano passado que não recebemos bem como o projeto de 

avaliação do Plano Municipal de Educação e que o executivo encaminhe também o 

balanço anual. Falou sobre as obras que esta acompanhando: a do Posto da Rua “B” 

a licitação não foi homologada; Creche do Imperial já foi assinada a ordem de 

serviço e a da Creche do Panorama ainda não foi encaminhada a nós o relatório final 

da obra que solicitamos. Por fim, fez mais algumas considerações, agradeceu. Após, 

fez uso da palavra à vereadora Elisa Gomes Machado que iniciou cumprimentando 

a todos os presentes, em especial parabenizando os artesãos do município que estarão 

apresentando e comercializando seus trabalhos neste dia. Agradeceu ao Claudinei 

pela resposta sobre o parquinho da Praça Cívica e ao Secretário de Infraestrutura por 

atender algumas solicitações, citando a recuperação da ponte sobre o rio Paranaíta. 

Falou que é uma vereadora que trabalha em prol a saúde, e as pessoas a procuram 

para fazer reivindicações, cobranças e denuncias. Citou que esteve visitando a obra 

do CER, falando que será uma obra fantástica, porém necessita ser finalizada. 

Relatou sobre a problemática do Posto de Saúde Ana Neri, citando a falta de 

ventilador, computador, arquivos dentre muitos outros, e que foram resolvidos 
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apenas à aquisição de cadeiras e de um ventilador que foi adquirido pelo médico. 

Falou ainda que existem problemas na estrutura, citando a falta de rampa de acesso e 

telhado com infiltrações e goteiras. Disse que outro departamento afetado é o de 

endemias, pois é um prédio antigo com varias deficiências necessitando de uma 

reforma urgente. Falou que as problemáticas são muitas, principalmente a falta de 

condições adequadas para os servidores que estão adoecendo, prejudicando assim o 

atendimento a população, e que o executivo deveria buscar soluções. Mencionou 

sobre a marcenaria da Prefeitura que está em total funcionamento e que poderia 

ajudar e muito todos os departamentos, por ter servidores capacitados para a 

realização do serviço. Acrescentou que falta apenas os responsáveis se organizarem e 

encaminharem os materiais para a execução do serviço. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Em sequencia, utilizou à tribuna a vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida) que cumprimentando a todos, iniciou falando sobre a 

privatização do aeroporto que futuramente receberá investimentos, ampliando o 

atendimento a população e melhorando a visibilidade do município. Mencionou 

sobre a entrega de um caminhão de leite para atender a Cooperativa Ouro Verde 

sempre muito importante para o desenvolvimento da bacia leiteira. Citou o iniciou da 

GGI-M no município sendo muito importante. Parabenizou o vereador Menin que 

está recebendo os deputados federais e estaduais que estão visitando o município. 

Falou sobre o projeto que teve iniciou esta semana nas escolas que é o projeto 

“Prevenção Começa da escola”, que tem como objetivo sensibilizar crianças e 

adolescentes sobre questões relacionadas à violência, abuso sexual, bullying, 

racismo, entre outras práticas comuns no ambiente escolar. Falou sobre a 

problemática na saúde, dizendo que esteve conversando com a Secretária Roberta 

onde a mesma despachou vários ofícios ao executivo cobrando providencias para 

que os problemas possam ser sanados. Fez um breve relato sobre os trabalhos da 

Secretaria de Infraestrutura que foram e serão realizados, citando o patrolamento e 

cascalhamento na zona rural e urbana, recuperação de pontes e bueiros, 

disponibilização de maquinários no aterro sanitário e seco que ficaram permanentes, 

dentre outros. Por fim reforçou o convite sobre a reunião amanha com a equipe 
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técnica para apresentação das contas de governo com a equipe técnica. Na sequencia, 

fez o uso da tribuna o vereador Demilson Nunes Siqueira que cumprimentando a 

todos, falou sobre as reclamações recebidas dos comerciantes em relação à presença 

do Feirão do Brás que esteve instalado no município e que o CDL irá sugerir 

alterações na Lei para dificultar ainda mais esse tipo de comércio. Fez várias 

indicações, citando a instalação de um semáforo próximo ao Posto G3, devido ao 

alto índice de acidentes na localidade. Falou sobre as reclamações recebidas pela 

população referente ao semáforo da Escola Benjamim, sugerindo a presença dos 

agentes de trânsito e também sobre o quebra-molas em frente a Bebezinho que 

acumula água prejudicando os comerciantes do entorno. Mencionou sobre a Corrida 

da Liberdade que está no Calendário Oficial e que não realizada no ano passado e 

caso não venha há ocorrer esse ano, tem alguns comerciantes que querem tomar a 

frente e organizarem. Fez suas considerações finais, agradeceu. O próximo a utilizar 

a tribuna foi o vereador Luiz Carlos de Queiroz que iniciou cumprimentando a 

todos, falando ao vereador Menin e Cidão e que já explanou outras vezes sobre a 

presença de uma equipe fixa na Pista do Cabeça para estar sempre trabalhado e não 

prejudicando o ir e vir dos moradores. Mencionou sobre a morosidade do executivo 

em resolver a regularização das áreas do distrito industrial que não possuem suas 

posses e muitos empresários não conseguir investir por falta de documentação das 

áreas. Citou também a área do asteca, que no período noturno serve para utilização 

inadequada de pessoas e a área não possui atividades, dentre muitas outras. Mais 

uma vez volta a cobrar uma solução para resolver a problemática no entroncamento 

da Avenida Julio Campos com a Avenida Ariosto da Riva, devido a ocorrência de 

muitos acidentes, sendo algum deles fatais. Fez suas considerações finais, agradeceu. 

Em prosseguimento utilizou a tribuna o vereador Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida) que iniciou cumprimentando a todos, solicitando ao presidente que verifique 

a possibilidade de agendar uma reunião com a Juíza Dra Milena para resolver sobre 

essa problemática citada pelo Luiz Carlos referente à regularização das áreas. Falou 

sobre a necessidade de vir ao município um engenheiro de tráfego para avaliar e 

sugerir alterações ou adequações no trânsito de Alta Floresta. Disse que não irá 
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participar da reunião com a equipe técnica da Prefeitura para discutir sobre as Contas 

de Prefeito referente ao ano de 2017, pois não conseguirão convencê-lo a mudar de 

ideia, citando que em todas as contas votadas nesta casa de leis sempre vieram com a 

mesma problemática e o Executivo nunca conseguiu resolve-las, deixando sempre 

chegar nesse caos que se encontra o município hoje. Sendo assim, disse que seu voto 

acompanhará o Parecer do Tribunal de Contas, pois o índice de folha está alto e por 

não realizar os devidos investimentos na saúde e educação, dentre muitos outros. Fez 

mais algumas considerações, agradeceu. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador 

Charles Miranda Medeiros que iniciou cumprimentando a todos os presentes. 

Falou sobre o pronunciamento da vereadora Elisa referente às condições que estão 

com os Postos de Saúde e sobre o afastamento de servidores por adoecerem no 

serviço, citando a médica do Posto Santa Barbara que teve que mudar de sala devido 

a infiltrações e por apresentar mofo. Falou para a vereadora estar visitando o Posto 

de Saúde do Jardim das Araras que também apresenta muitos problemas. Citou que 

fez a doação de quatro aparelhos de ares condicionado, sendo dois para os Postos de 

Saúde do Jardim das Araras e dois para o Posto do Jardim Primavera buscando o 

bem estar da população que ali frequenta. Solicitou que a Direção de Meio Ambiente 

procure se preocupar com a limpeza dos lotes públicos e não apenas das áreas 

particulares, pois o executivo deveria fazer a sua parte primeiro. Parabenizou o 

Prefeito pela aquisição de um caminhão de leite através da emenda do deputado 

Carlos Bezerra que atenderá a Cooperativa Ouro Verde. Acrescentou que o Prefeito 

irá trabalhar mais nesse um ano e oito meses que faltam para encerrar seu mandato 

do que nos anos anteriores, pois entregara muitas obras à população. Falou sobre a 

necessidade de alteração na Lei de Obras, para facilitar o crescimento do município, 

acrescentando que alguns engenheiros não estão conseguindo executar suas obras 

com a lei vigente. Comunicou que estará entrando com um projeto para que a Lei 

possa ser alterada, pedindo o apoio dos colegas vereadores na aprovação. Por fim 

cobrou novamente a retirada das placas de publicidade da Avenida C e transformá-la 

em pista de caminhada e ciclismo. Fez suas considerações finais, agradeceu. Em 

seguida, utilizou a tribuna o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) que 
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iniciou cumprimentando a todos os presentes, solicitando ao presidente que faça a 

aquisição de duas Bíblias para deixar na tribuna, conforme a lei vigente nesta Casa 

de Leis. Falou sobre a importância da pavimentação asfáltica dos bairros, onde existe 

uma cobrança muito forte dos moradores, pois se gastam muito com a molhagem de 

ruas, patrolamento e cascalhamento, e o serviço nunca fica a contento, utilizando 

sempre o recurso de forma errada, em vez de realizar o investimento para pavimentar 

as vias. Acrescentou que é necessário que sejam cobrados dos Deputados que 

disponibilizem emendas para esse fim. Citou a visita que o Prefeito e o Secretário de 

Infraestrutura fizeram a Curitiba para conhecerem as técnicas que o gestor utiliza na 

pavimentação das ruas, por ter um custo bem a contento que a gestão quer e que 

buscarão reforçar o recebimento do IPTU para possam realizar a aquisição desses 

equipamentos e executarem o serviço no 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. Falou sobre o deputado 

federal Carlos Bezerra que sempre cumpriu com aquilo que foi combinado com o 

município, citando a entrega do caminhão de leite que será destinado para atender a 

Cooperativa Ouro Verde. Outra notícia boa que foi dada pelo prefeito é referente à 

liberação da emenda para pavimentação asfáltica do bairro Jardim Guaraná e que a 

partir de agora iniciará o processo de licitação para que as obras possam ser 

iniciadas. Citou que tem outras emendas do deputado a serem liberadas futuramente 

e cobrou dos outros deputados que conseguiram votos no município e nada 

trouxeram de benefícios para a população. Sobre as cobranças feitas pelos 

vereadores Dida e Luiz Carlos sobre a regularização de áreas, disse que quando a 

Prefeitura quer resolver ela faz, citando a área do fórum que foi doada sem ao 

mesmo ter a área disponível, acrescentando que de maneira alguma é contra o 

procedimento que foi realizado. Cobrou também porque somente os grandes têm 

direito e os pequenos nunca conseguem, citando como exemplo a família que foi 

despejada por estar em área pública. Mencionou que o próximo prefeito tem que 

olhar por todos, grandes e pequenos e não beneficiar apenas uma categoria. 
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Comunicou também que estará cobrando via oficio as operadoras de telefonia que 

não atendem conforme o combinado nos planos e se possível fará uma audiência 

pública para resolver essa problemática. Fez mais algumas considerações, agradeceu. 

Na sequência 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 do Projeto de Lei nº 1973/2019, que “altera 

dispositivo da Lei Municipal nº 2.466/2018 e dá outras providências”, de autoria do 

Executivo Municipal, o qual foi discutido pelos vereadores: Elisa Gomes Machado 

falou sobre uma correção que necessita ser realizada no projeto por estar em 

discordância com a alteração que está sendo realizada na Lei, devido estar citando no 

corpo do projeto outra Lei. Mequiel Zacarias Ferreira falou que além de realizar a 

correção da lei conforme citado pela vereadora Elisa, é necessário que faça a 

correção no número dos artigos. Disse que é a favor do projeto e pondera, contudo, a 

necessidade dessas alterações. Acrescentou sugerindo a líder que encaminhem 

também a correção na LOA da tabela do turismo conforme solicitado pelo Diretor de 

Turismo. Após as discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada 

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

017/2019, que “REQUER que seja oficiado o Prefeito Municipal, Asiel Bezerra de 

Araújo, para que através do órgão competente, determine o envio da Folha de 

Pagamento Analítica de Fevereiro de 2019, dos servidores da Administração Pública 

Municipal, investidos em cargos efetivos, comissionados e contratados, fazendo 

constar os cargos, vencimentos, gratificações, horas extras, adicionais, entre outros, 

além da repartição em que se encontra lotado, para apreciação”, de autoria do 

vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), 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 018/2019, que “REQUER que seja 

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

competente determine o envio a esta Casa de Leis, de amplas informações com 

respeito à atual situação da execução do projeto das 412 unidades habitacionais 

(casas populares) que seriam construídas no município de Alta Floresta pelo 
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programa da Caixa Econômica Federal “Minha Casa Minha Vida Entidades”, em 

uma área total de 300.594,87 m2 (trezentos mil quinhentos e noventa e quatro metros 

e oitenta e sete centímetros quadrados), denominada loteamento “Residencial 

Alvorada”, doada pelo município à Cooperativa Habitacional Amigos Unidos de 

Samambaia, conforme termos da Lei Municipal nº 2.425, de 20/12/2017, combinada 

com a Lei Nº 2.417, de 07/12/2017, para apreciação”, de autoria da vereadora Elisa 

Gomes Machado, o qual foi discutido pelos vereadores: Elisa Gomes Machado 

disse que essa solicitação é devido à população querer informações referente a 

construção das 412 casas populares que foi muito divulgada e que até o presente 

momento não sabe como esta o andamento do processo. Falou que a área já havia 

sido repassada a empresa Linfex, porém a Lei foi revogada e depois refeita 

transferindo para a empresa Samambaia. Acrescentou que não houve mais 

informações e a população aguarda por essa entrega. Oslen Dias dos Santos (Tuti) 

dizendo ser muito importante este requerimento para identificar realmente o que esta 

acontecendo. Acrescentou que estão utilizando deste projeto para fazer politicagem 

em cima dessas casas, dizendo que para esse ano não existe nenhuma previsão, pois 

tanto o governo federal quanto o governo estadual estão arrumando a casa antes de 

liberar qualquer obra. Finalizou dizendo que podem ser liberadas no próximo ano. 

Valdecir José dos Santos (Mendonça) falou sobre a importância do requerimento e 

aguardará que realmente encaminhem a resposta, dizendo que se necessário realizará 

a visita in loco no departamento e cobrar uma resposta. Acrescentou que se o projeto 

não for liberado, que os terrenos possam ser doados as famílias, pois existem aqueles 

que têm condições de construírem suas casas. Por fim votará favorável e buscará 

informações pessoalmente junto ao departamento. Após a discussão, a matéria foi 

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

secretário a leitura do Ofício nº 001/2019/PSDB-AF/MT, que “REQUER a 

utilização do Plenário Arnaldo Corcino da Rocha, juntamente com o sistema de 

climatização, para o dia 31 de março do corrente, das 8:00 às 12:00 horas, com a 

finalidade de realização da Eleição da Nova Diretoria do Partido da Social 

Democracia Brasileira, com a participação de diversas lideranças locais e 
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simpatizantes”, de autoria da Direção Municipal do PSDB/AF/MT, o qual não 

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

unanimidade. Foi solicitada ao secretário a leitura da Moção nº 003/2019, que 

“CONGRATULAÇÕES com o Senhor Bruno Alves Cavalheiro, Engenheiro 

Agrônomo e Empresário, pelos relevantes serviços prestados no nosso município”, 

de autoria do vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), o qual não havendo discussão, a 

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

sequência, 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 e cinco 

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. 


