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

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

do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e seis 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 (8ª Sessão Ordinária) a qual foi 

aprovada, registrada a ausência do vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) em 

sessão e do vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) em plenário. Em 

seguida o Senhor Secretário fez a leitura das correspondências recebidas: 

Ofício nº 005/2019-DL, encaminhando a relação de Processos Licitatórios 

Homologados, do Departamento de Licitação, Paulo Fernando do Nascimento 

Martins; e Ofício nº 079/2019-DE, encaminhando o Balancete Financeiro 

relativo ao mês de fevereiro de 2019 do IPREAF, do Diretor Executivo do 

IPREAF, Valmir Guedes Pereira. Após o senhor secretario fez a leitura das 

seguintes matérias em apresentação: Indicação nº 105/2019, de autoria do 

vereador Marcos Roberto Menin; Indicações nºs 106, 107, 108, 109, 110 e 

111/2019, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; Indicação nº 

112/2019, de autoria do vereador Emerson Sais Machado; Indicação nº 

113/2019, de autoria do vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça); 

Indicações nºs 114, 115 e 116/2019, de autoria do vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira; Indicação nº 117/2019, de autoria do vereador Luiz Carlos de Queiroz; 

Indicação nº 118/2019, de autoria dos vereadores: Luiz Carlos Queiroz, 
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Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) e José Elói Crestani; Projeto de Decreto 

Legislativo Nº 002/2019, que em súmula “Concede Prêmio Mulher Destaque à 

Cássia Aparecida da Silva Dall'igna”, de autoria da vereadora Elisa Gomes 

Machado; Projeto de Lei Nº 1976/2019, que em súmula “institui o Programa de 

Incentivo ao Desenvolvimento Econômico do município de Alta Floresta”, de 

autoria do Executivo Municipal; e Projeto de Lei Nº 1978/2019, que em súmula 

“dispõe sobre a abertura de credito adicional suplementar por excesso de 

arrecadação, na estrutura da Lei nº 2.476, de 20 de dezembro de 2018 – Lei 

Orçamentária Anual do Município do exercício de 2019, e dá outras 

providencias”, de autoria do Executivo Municipal. O Senhor Presidente 

informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme 

disposição regimental. Neste intermédio o senhor presidente registrou a presença 

dos vereadores Oslen Dias dos Santos (Tuti) e Valdecir José dos Santos 

(Mendonça). 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 José Elói Crestani que 

cumprimentando a todos, iniciou seu pronunciamento parabenizando o vereador 

Tuti eleito presidente do PSDB no último domingo. Lamentou o decreto do 

Prefeito sobre o aumento da taxa de água, alegando que a empresa Águas de 

Alta Floresta não executa um serviço de qualidade. Demonstrou ser contra o 

decreto, pedindo ao Executivo que faça a revogação do mesmo. Mencionou 

sobre uma reunião que participou com a Juíza Doutora Milena e Promotor 

doutor Luciano, juntamente com mais alguns vereadores, para buscar uma 

solução sobre as áreas públicas do município que se encontram ocupadas fez 

suas considerações finais, agradeceu. Na sequência, utilizou a utilizou da tribuna 

o vereador Marcos Roberto Menin que iniciou cumprimentando a todos os 

presentes. Relatou sua preocupação com decreto que reajusta anualmente o 

reajuste da taxa de água, frisando o mau atendimento da empresa Águas de Alta 

Floresta. Acrescentou que ira elaborar e apresentar um projeto para a empresa 
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não cobre a taxa de religação da água em caso de corte, lembrando que às vezes 

o valor do religamento é maior que o valor pago pelo uso da água. Parabenizou 

o vereador Mequiel e o vereador Tuti pela passagem do seu aniversário. Falou 

que esteve na Pista do Cabeça, aonde teve a eleição para presidente da 

associação da comunidade Pista do Cabeça, vencida pelo senhor conhecido 

como Galego. Comentou sobre os maquinários que estão arrumando as estradas 

da região da Pista do Cabeça, dizendo que a população esta animada em ver os 

serviços sendo realizados. Reforçou sobre a indicação apresentada, solicitando 

ao Deputado Federal Juarez e ao Senador Jayme Campos, a instalação Praça da 

Juventude que será um grande projeto na Cidade Alta, que será executado no 

Miniestádio. Por fim, ressaltou o pedido do novo presidente da comunidade 

Pista do Cabeça sobre a reforma do barracão da comunidade. Prosseguindo 

utilizou da tribuna o vereador Mequiel Zacarias Ferreira que iniciou 

cumprimentando a todos os presentes. Agradeceu a presença de seu irmão, 

Pirovane no plenário e parabenizou vereador Tuti pela passagem de seu 

aniversario. Falou sobre uma série de indicações que apresentou, no qual solicita 

providências. Parabenizou a Escola Municipal Vicente Francisco que realizou o 

aniversário de quinze anos, sendo um momento muito importante para a 

instituição e aos moradores daquela localidade, e ponderou que a Escola quase 

foi cedida para ser Escola Militar. Mencionou sobre a realização da Conferência 

Municipal da Pessoa Idosa ocorrida na última sexta-feira, estendo os 

cumprimentos pela realização, ao Tiago, atual presidente. Parabenizou a todos 

os artistas pelo Movimento Cultural ocorrido na Praça Cívica, aproveitou para 

cobrar melhorias, citando a instalação de mais lixeiras, pintura e organização da 

estrutura metálica existente, a fim de proporcionar mais comodidade e conforto 

a todos os artistas e a população, dizendo que inclusive fez indicação, com essa 

finalidade. Parabenizou também aos organizadores pelo lançamento da 

Caminhada da Natureza 2019 que será realizada no dia primeiro de maio, no 

qual confirmou sua presença, parabenizou também aos atletas paraolímpicos que 

recentemente conquistaram medalhas, em Uberlândia, Minas Gerais e a 
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Associação Amigos dos Autistas do município, considerando que o dia 02 de 

abril é o Dia mundial de Conscientização dos Autistas, e que tem acompanhado 

e os trabalhos serão iniciados no dia 13 de Abril com o cronograma de palestras 

e dia 27 de abril acontecerá a 4ª edição da caminhada é importante que todos 

participem. Em relação à educação, destacou que conforme vem dizendo desde 

dezembro, sobre a questão do teste seletivo da Secretaria Municipal de 

Educação, agora a população começa a colher os problemas desse teste seletivo 

conturbado, destacou que conversou com duas instituições escolares e foram 

relatados os transtornos que estão ocorrendo em decorrência dessa troca de 

profissionais, pontuou que tem caso de diretor indo à sala de aula pela falta de 

professor e salas sem aula também. Evidenciou que o processo de aprendizagem 

está comprometido. Cobrou a Líder do Prefeito que notifique a Secretária de 

Educação para que responda as solicitações dos vereadores. Afirmou que de 

dezembro do ano passado até agora, não recebeu nenhuma resposta de suas 

solicitações que são mais de dez, destacou que isso não é favor, é obrigação da 

secretária e destacou que ela precisa responder os questionamentos. Questionou 

a Líder do Prefeito, para que responda oficialmente sobre a questão da 

regularização da área de segurança do aeroporto, que foi privatizado e até o final 

de 2019 as empresas assumirão e não se pode correr o risco de ter problemas em 

relação a segurança que possa prejudicar o município. Mencionou também sobre 

os reajustes da taxa de água ocorridos em 2016, 2017 e 2018 lembrando que 

quem faz esses reajustes é o Chefe do Executivo através de Decreto, após a 

empresa enviar o relatório e ser analisado pelo contador do município. Mas que 

nesses casos é importante que o Prefeito dialogue com a Câmara de Vereadores, 

Falou ainda sobre o valor cobrado para fazer a religação da água quando é 

cortado; o tipo de material que está sendo solicitados nas ligações novas, fatos 

que aumentam os gastos do consumidor é preciso ter um ajuste com prefeito 

para que a população não seja prejudicada. Pontuou que tem um agravante que 

está no meio da discussão do Plano de Saneamento Básico e que é preciso saber 

se o plano vai interferir na questão da prestação de serviço, antes de qualquer 
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coisa alteração. Por fim, informou que notificou a Comissão de Legislação para 

que se faça uma Audiência pública para discutir o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, para que se possa ampliar a discussão em torno do assunto 

que é tão importante para o município, e ponderou que ficará aguardando obter 

as repostas, agradecendo a todos. Em seguida, fez uso da palavra à vereadora a 

Elisa Gomes Machado que cumprimentando a todos os presentes, iniciou 

citando sua preocupação com o Decreto do Executivo referente ao aumento da 

taxa de água. Acrescentou que foi pega de surpresa com esse decreto, devido o 

valor do reajuste na tarifa de água, que desde ontem esteve estudando a Lei de 

Concessão, e aproveitou para ir até a Prefeitura para averiguar e buscar soluções. 

Mencionou sua revolta e que inclusive fez uma matéria sobre o fato solicitando 

que seja suspenso o decreto, que terá validade a partir do dia primeiro de maio, 

sendo que o mesmo ainda não havia sido publicado no diário oficial. Falou que a 

população não vai entender o porquê de um reajuste de 5,40% em 2019, sendo 

que no ano de 2018 o reajuste foi de apenas 0,51%. Disse que o Prefeito não 

deveria ter baixado esse decreto, e deveria mesmo fazer uma revisão na 

concessão, explicando que se o contribuinte tiver seu fornecimento de água 

cortada, por um valor de quarenta e dois reais, em quais condições ele vai pagar 

o valor de setenta e três reais, para religar sua água novamente, sendo um 

absurdo, ainda mais com um serviço de má qualidade oferecido pela empresa e 

as reclamações que são recebidas diariamente da população. Por fim, reforça o 

pedido ao Prefeito que faça a suspensão do Decreto que reajusta a conta de água, 

até que a empresa resolva todos os problemas existentes e ainda que seja 

incluída uma taxa social. Agradeceu. Após, utilizou à tribuna a vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) que cumprimentando a todos, iniciou 

também falando sobre o Decreto do Prefeito referente ao reajuste da taxa de 

água, informando e esclarecendo a sociedade que esse decreto foi assinado pelo 

Executivo, e não pelo Legislativo. Falou que procurou o Departamento Jurídico 

da Prefeitura, em busca de informações sobre esse decreto e o que poderia ser 

feito, e foi esclarecida que esse reajuste estaria dentro das legalidades conforme 
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consta no contrato de concessão, deste ano de 2001 e que essa concessão é 

válida por trinta anos. Lembrou que o Prefeito se recusou uma vez de fazer esse 

reajuste, mais foi notificado por estar permitido por Lei, e aproveitou para 

solicitar que seja feito uma revisão no contrato de concessão com a empresa 

Águas de Alta Floresta, a fim de discutir os valores dos serviços, e exigir mais 

qualidade no serviço prestado ao contribuinte, se colocando a disposição no que 

for necessário. Lembrou sobre um requerimento do vereador Luiz Carlos a 

empresa Águas de Alta Floresta, cobrando explicações sobre os preços abusivos 

e os serviços de má qualidade prestada pela empresa, no qual a empresa se 

prontificou em resolver esses problemas, que até o presente momento nada foi 

resolvido. Falou sobre a participação na Conferência da Pessoa Idosa que foi 

realizada na semana passada, na palestra do Conselho da Criança e Adolescente, 

no Conselho da Contabilidade e Receita federal, e por fim no lançamento da 

décima terceira Caminhada da Natureza a ser realizada no dia primeiro de maio. 

Fez mais algumas considerações, agradeceu. Na sequência, fez o uso da tribuna 

o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) que cumprimentando a todos, iniciou 

falando sobre as condições de trafegabilidade das estradas de Alta Floresta, e 

que a Direção de Meio Ambiente através da Secretária Célia que irá ceder a PC 

para auxiliar a Secretaria de Infraestrutura na recuperação de bueiros. 

Acrescentou ainda sobre a força tarefa da Secretaria de Infraestrutura na 

recuperação das estradas do nosso município principalmente as estradas rurais. 

Falou que esteve em viagem a Brasília, destacando sua preocupação, devido a 

estar uma guerra, citando que será um ano difícil pra nossa região, e não haverá 

emendas esse ano. Agradeceu a todos pelos votos que recebeu na eleição do 

novo Diretório do PSDB de Alta Floresta. Fez suas considerações finais, 

agradeceu. Na seqüência, fez o uso da tribuna o vereador Demilson Nunes 

Siqueira que cumprimentando a todos, iniciou parabenizando o vereador Oslen 

e Mequiel pela passagem de seu aniversário. Falou que se encontram aberta as 

inscrições para a décima caminhada da natureza que será realizada no dia 

primeiro de maio, e quem estiver interessado que procurem os pontos de 
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inscrição. Mencionou sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e 

sobre as atividades a serem realizadas. Por fim, parabenizou os atletas 

altaflorestenses que participaram e conquistaram algumas medalhas nos jogos 

paraolímpicos realizados na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Agradeceu. 

Prosseguindo, utilizou a tribuna o vereador Luiz Carlos de Queiroz que iniciou 

cumprimentando a todos, e parabenizando o vereador Tuti e Mequiel pela 

passagem de seu aniversário. Mostrou sua satisfação e agradecimento pela 

reunião produtiva realizada juntamente com a doutora Milena e doutor Luciano, 

sobre a regularização das áreas públicas, ressaltando que o Poder Judiciário, está 

à disposição para ajudar a resolver essa problemática. Destacou sua 

preocupação, com o Decreto que o Prefeito assinou sobre o reajuste da tarifa de 

água, falando que é um abuso esse valor que eles cobraram do contribuinte, sem 

falar no serviço de péssima qualidade que eles executam. Usando da 

prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira falou que a Prefeitura nem chegou a abrir discussão sobre o 

índice que reajustará a taxa de água e muito menos fazendo uma contraproposta, 

aceitando da maneira que veio fica realmente complicado. Retornando, o 

vereador Luiz Carlos de Queiroz disse que nessa Lei da concessão, está 

especificado que a Prefeitura tem que discutir uma contraproposta, e teremos 

que rever essa concessão, não aceitando esse tipo de aumento abusivo. Usando 

da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra a vereador Elisa Gomes 

Machado falou que o decreto não pode prevalecer se não dia primeiro de maio, 

já vem esse aumento ao contribuinte, e é preciso que o Prefeito revogue esse 

Decreto. Retornando, o vereador Luiz Carlos de Queiroz sobre a revogação 

desse Decreto e a revisão dessa concessão. Em prosseguimento, utilizou a 

tribuna o vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) que cumprimentando a 

todos, reforçou sua preocupação com o Decreto do reajuste da tarifa de água. 

Comentou sobre a reunião em que esteve participando juntamente com alguns 

vereadores, a doutora Milena e doutor Luciano, dizendo que foi muito produtiva 

em buscar uma solução para a regularização das áreas públicas do município. 
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Disse ainda que ficou feliz em ver a equipe de tapa-buraco trabalhando na 

Perimetral Rogério Silva, acrescentando que o Chefe do Executivo, seja mais 

pulso firme e tome as rédeas do município. Lembrou o Presidente sobre o 

recurso devolvido pelo Legislativo ao Executivo a fim de adquirir e implantar 

academias da terceira idade, pedindo ao presidente que faça as devidas 

cobranças relacionada a execução dessas academias. O próximo a utilizar a 

tribuna foi o vereador Charles Miranda Medeiros que iniciou cumprimentando 

a todos os presentes. Sobre o Posto de Saúde do Setor B, disse que é uma 

vergonha, pois esteve conversando com fisioterapeuta doutor André, sobre a 

insalubridade que se encontra o prédio, por estar com as paredes cheias de 

fungos, tendo que realizar o atendimento bem no meio da sala, acrescentado que 

no consultório odontológico a parede também está cheio de fungos, podres e 

com muitas infiltrações, ocasionando um sério risco do paciente ser 

contaminado durante o atendimento. Disse ainda que na parte externa, existem 

muitos caramujos subindo pelos murros, sendo inaceitável que pessoas vão em 

de saúde, e peguem doenças devidas a inúmeros fungos e contaminação, 

solicitando que as secretarias responsáveis façam sua parte. Frisou sua 

preocupação com o Decreto que o Prefeito assinou referente ao reajuste da tarifa 

de água, dizendo que precisa ser revogado, parabenizando a vereadora Elisa que 

explicou toda parte técnica sobre os impactos que esse decreto causa a 

sociedade. Em seguida, utilizou a tribuna o vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) que cumprimentando a todos falou de sua preocupação sobre o 

aumento da taxa de água, e que esse reajuste pesa no bolso do mais fraco 

financeiramente. Frisou que se um contribuinte tem seu fornecimento de água 

cortado por falta de pagamento, irá ter que pagar quase oitenta reais para religar 

e mais ou menos cento e cinquenta reais para mudar o sistema de adaptação do 

cavalete seguindo as novas regras, sendo taxas abusivas, e ainda o contribuinte 

tem que se adaptar a má prestação de serviço da empresa. Acrescentou a 

necessidade de rever esse contrato de concessão. Mencionou que o Prefeito 

deveria acionar o Jurídico da Prefeitura para analisar esse decreto, e se for 
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possível revogá-lo o mais rápido possível. Por fim, lembrou que os políticos de 

Brasília, estão acostumados com corrupção, mais agora com o presidente 

Bolsonaro o momento é de renovar a velha política. Agradeceu a todos. 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 de sua preocupação sobre a 

concessão que a Prefeitura tem com a empresa Águas de Alta Floresta, por estar 

recebendo inúmeras reclamações da população, devido à péssima e má 

qualidade do serviço prestado a seus contribuintes. Acrescentou dizendo que já 

teve problemas com a empresa, por irresponsabilidade e também as várias 

reclamações quando eles quebram os asfaltos para fazer manutenção, deixando 

do jeito que está, e como o tempo o buraco vai aumentando, ficando a cargo da 

prefeitura em realizar o serviço para não prejudicar os transeuntes. Disse que 

como vereador exige que a empresa faça um trabalho de melhor qualidade a 

sociedade, discordando da taxa que cobram para fazer a religação da água, sendo 

um valor altíssimo. Citou que no artigo noventa e seis da Lei, a empresa é 

obrigada a fazer os devidos reparos, mais não faz suas obrigações. Mencionou 

que irá aguardar o Prefeito revogar esse decreto, e que exija da empresa um 

serviço de qualidade, dizendo ser contra esse aumento. Lembrou a todos que o 

Projeto de Lei que se encontra nessa Casa, é uma emenda do deputado federal 

Carlos Bezerra referente à pavimentação asfáltica do Jardim Guaraná, que já foi 

aprovada e liberada. Disse que muitos falaram que não iria dar certo, e após 

algumas insistências a emenda foi liberada. Frisou que esta lutando por outras 

emendas, e agora está focado no projeto de revitalização do Parque das 

Capivaras, no Setor C. Falou que irá buscar respostas do executivo sobre a 

aquisição e implantação das duas academias da terceira idade, que foram 

adquiridas com recursos que a Câmara de Vereadores de Alta Floresta 

economizou e destinou para esse fim. 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 
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solicitada ao secretário a leitura do Veto Nº 001/2019, com “razões do veto 

parcial ao Projeto de Lei n.º 037/2018, que em súmula “institui a semana 

municipal de incentivo e orientação da posse responsável de animais 

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

outras providências”, de autoria do Executivo Municipal, o qual foi discutido 

pelos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira falou que esse veto é um 

desrespeito, pois, no Projeto de Lei nº 037/2018, de sua autoria o Parecer 

Jurídico da Câmara foi favorável, pela viabilidade técnica e jurídica do projeto e 

que nas comissões o parecer também foi favorável, sendo votado e aprovado por 

todos os vereadores. Acrescentou que o após, o prefeito vetou, vindo com o 

parecer inviável juridicamente do Executivo e o parecer jurídico desta casa 

acompanha assim como a comissão, demonstrando-se contraditórios e instáveis, 

uma certa fragilidade na produção desses pareceres nas duas instâncias. Disse 

que fica difícil e irá abster em votar o Veto, devido à insegurança que os 

pareceres trazem aos vereadores. Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) sugeriu 

ao vereador Mequiel para rejeitarem o veto do prefeito, devido a insegurança 

que os pareceres tanto do executivo quanto do legislativo trazem, cabendo a 

responsabilidade do presidente em sancionar o projeto. Luiz Carlos de Queiroz 

lembrou que esse veto foi um veto parcial, e que inclusive tiveram várias 

reuniões com as comissões, em relação a pareceres jurídicos que iriam 

acompanhar sempre que forem inviáveis. Por fim, falou que será favorável ao 

veto parcial. Mequiel Zacarias Ferreira falou que é muito sensível criar um 

parecer favorável, e depois contrariar o próprio parecer, isso vale para as 

comissões e para pareceres jurídicos, deixando aquela dúvida se é contra ou 

favorável, criando uma instabilidade. Afirmou que ira se abster na votação do 

Veto. Valdecir José dos Santos (Mendonça) parabenizou o vereador pelo 

projeto, dizendo que suas ideias são boa, suas intenções são as melhores 

possíveis, que realmente é necessário esta Lei, declarando seu voto favorável ao 

veto do prefeito. Emerson Sais Machado disse que sabe da importância do 

projeto para o município, mas não cabe ao vereador definir ou propor Lei que 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 11 de 15 
 
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 

ocasione despesa, sendo uma exclusividade do Executivo. Após as discussões, a 

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

vereadores: José Elói Crestani, Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes 

Siqueira, Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e Elisa Gomes Machado, 

observando ainda a abstenção do vereador Mequiel Zacarias Ferreira. Foi 

solicitada ao secretário a leitura da Redação Final 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 não havendo 

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

unanimidade. Foi solicitada ao secretário a leitura do Projeto de Lei nº 

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

judicial com INDECO– Integração Desenvolvimento e Colonização Ltda., cujo 

objeto é a extinção da ação 352-86.2002.811.0007 (cód. 15109), conforme 

exatos termos da minuta anexa, e dá outras providências”, de autoria do 

Executivo Municipal, o qual foi discutido pelos vereadores: Mequiel Zacarias 

Ferreira registrou nesse projeto, que uma lei foi alterada, para viabilizar esse 

projeto, citando que os vereadores não podem legislar para casos específicos, 

tendo que legislar para o município em geral, e aqui estamos falando do 

município assumir uma dívida de quatro milhões de reais, relativo às áreas 

verdes que foram vendidas na gestão do ex-prefeito Romoaldo. Emerson Sais 

Machado falou que é um projeto bastante polêmico, em relação a venda de lotes 

urbanos realizados pelo ex-prefeito Romoaldo. Citou que a empresa entrou com 

uma ação na justiça, para receber os valores direcionados a venda desses lotes 

localizados nas áreas verdes, e judicialmente ganhou o direito de receber os 

valores relacionados à venda desses lotes. Disse que a ex-gestora não se 

prontificou em recorrer na ação, perdendo o prazo, sendo assim a empresa 

acabou ganhando. Falou que ficou uma dúvida por sua parte, em saber se a ex-

gestora perdeu mesmo o prazo ou não quis recorrer, tem muita coisa que a 

sociedade precisa saber e ser esclarecida. Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) 

falou que esse projeto é da gestão do ex-prefeito Romoaldo, lembrando que toda 
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sociedade sabe que foi deliberada pela Câmara a liberação da venda desses lotes, 

com a finalidade de acabar e inibir com a violência e a sujeira em nossa cidade, 

acrescentando que teve também o comprometimento do prefeito naquela época, 

com a instalação de água e de infraestrutura. Alegou que houve o “jeitinho 

brasileiro”, onde muitas áreas foram doadas irregularmente. Frisou dizendo que 

não tinha como que a ex-prefeita Maria Isaura recorrer de uma decisão judicial, 

se a venda desses lotes foram todas embaraçosas, onde algumas foram feitas 

ilegalmente. Por fim parabenizou o Judiciário que auxiliou em ajudar a resolver 

essa situação. Oslen Dias dos Santos (Tuti) disse que não podemos desenterrar 

defunto, e querer culpar os ex-gestores. Falou que o ex-prefeito Romoaldo não 

errou em vender as áreas, mas errou na maneira como ele fez as doações de lotes 

em troca de favores, perguntando na onde foi parar o dinheiro dessa venda. 

Lembrou que a INDECO nunca foi contra a venda desses lotes e sim da maneira 

como foi realizado o processo. Disse que os vereadores estão aqui para 

solucionar e resolver esse problema das quase quinhentas pessoas que ali 

residem, inclusive a INDECO já anuiu no cartório a liberação das escrituras 

dessas áreas. Valdecir José dos Santos (Mendonça) disse que é favor desse 

projeto, frisando a importância do desenvolvimento da cidade, pois são mais de 

quinhentas famílias que irão ser beneficiadas com esse projeto. Por fim afirmou 

novamente ser favorável a essa matéria, tendo em vista o desenvolvimento da 

nossa cidade. Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) relatou sobre a finalidade 

desse projeto, que dará mais estabilidade aos moradores dessas áreas. Lembrou 

que o valor dessa dívida não era de quatro milhões, pois o valor exigido pela 

INDECO era de quarenta e nove milhões, mas o Prefeito vem desde o ano de 

2016 tentando renegociar para não prejudicar quem adquiriu esses lotes e ficar 

no prejuízo. Por fim, declarou seu voto favorável ao projeto. Elisa Gomes 

Machado lembrou a todos que esse projeto está tramitando em um período bem 

longo, debatendo os assuntos que foram pronunciados pelo Ministério Público, e 

que esse projeto vai beneficiar mais de quatrocentas famílias. Lembrou que a 

forma que essas famílias adquiriram seus lotes naquela época foi errada. Disse 
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que foram realizadas várias reuniões com o judiciário e a promotoria para buscar 

uma solução para essa problemática, frisando que tudo isso que estamos 

debatendo e iremos votar está ligado ao que foi decidido junto com a justiça, 

ficando de fora apenas àquelas doações ou alienações irregulares feitas pelo 

município, e quem errou deverá ser punido. Marcos Roberto Menin se 

pronunciou a favor desse projeto, pois irá favorecer as mais de quatrocentas 

famílias que fizerem a aquisição dos lotes e até hoje não possuem a documento. 

Porém, deixou claro que se o projeto fosse para beneficiar exclusivamente a 

INDECO, votaria contrario. Acrescentou dizendo que a empresa pensa 

exclusivamente em ganhar dinheiro, citando que haviam destinado uma área no 

Jardim Primavera onde está localizada o campo da cidade e resolveram pedir de 

volta acabando com todo o trabalho realizado pela comunidade. Luiz Carlos 

Queiroz disse que essa discussão de legalização de lotes para essas pessoas, foi 

levantada aqui, através da Câmara de Vereadores e a vereadora Cida é 

testemunha disso, pois lutamos para que essas pessoas pudessem ser 

beneficiadas, com o título e escritura definitiva de suas residências. José Elói 

Crestani parabenizou ao Ministério Público, Câmara de Vereadores, Vicente da 

Riva (representante da INDECO) e o Prefeito, dizendo que quem ganhou com 

essa decisão foram os moradores e proprietários que residem nessas áreas. Por 

fim declarou seu voto favorável ao projeto. Mequiel Zacarias Ferreira 

concordou que as pessoas que adquiriram seus lotes da maneira errada, irão ser 

beneficiadas, mas não podemos esquecer que são quatro milhões de Reais que o 

Executivo deixará de arrecadar, um lado vai ser beneficiado e outro lado vai ser 

penalizado, sendo que esse valor poderia ser investido em infraestrutura e outras 

necessidades do nosso município. Charles Miranda Medeiros falou sobre as 

situações das áreas verdes, recordando que chegou a cidade de Alta Floresta em 

1997 para ser médico, e na época existiam apenas quatro Postos de Saúde e 

Hospital. Falou que devido ao abandono e o mato alto, havia várias ocorrências, 

citando o índice de mulheres abusadas sexualmente, animais mortos e animais 

peçonhentos. Mencionou ainda que uma cidade abandonada inibe seu 
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desenvolvimento, e com a abertura das áreas verdes fortaleceu a urbanização e 

iniciando as construções. Emerson Sais Machado se declarou a favor desse 

projeto, porém frisou que a questão aqui não é a INDECO, pois a empresa está 

apenas lutando pelos seus direitos, mas a questão que colocou está relacionada 

ao Chefe do Executivo da época em defender os direitos do município, algo que 

não aconteceu, fazendo corpo mole, fazendo com que a prefeitura perdesse na 

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

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

020/2019, 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 listagem de todos os veículos, em geral, de transporte de 

passageiros e de carga, maquinários e equipamentos, e também dos imóveis 

pertencentes ao patrimônio público, bem como àqueles locados pela 

Administração Pública Municipal, no âmbito de todas as secretarias, incluindo 

cópia dos respectivos contratos, e ainda relação com dados individualizados 

(placa, chassi), para apreciação”, de autoria do Vereador Emerson Sais 

Machado, 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 N°021/2019 que “REQUER que seja oficiado o Prefeito 

Municipal, com cópia à Assessoria do Transporte Escolar e a Chefia da Oficina 

do Transporte Escolar, que envie levantamento detalhado dos gastos com peças 

e manutenção da frota escolar nos anos de 2017 e 2018, para apreciação”, de 

autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual foi discutido pelos 

vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira lembrou a todos sobre a licitação de 

três milhões, relacionada à manutenção do transporte escolar, frisando que o 

gasto com contratação e terceirização desse serviço seria bem maior do à 

Prefeitura contratar mecânicos para executar o serviço. Elisa Gomes Machado 

parabenizou o vereador pelo requerimento, relatando que fez também em abril 

de 2018 o mesmo requerimento, mais não obteve respostas, e caso receber, 

compartilhar conosco as informações. Após a discussão, a matéria foi colocada 
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em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Foi solicitada ao secretário a 

leitura da Moção nº 004/2019, que “CONGRATULAÇÕES com a modelo e 

Miss Teen Mato Grosso, Hayca Hevelyn de Souza, pela conquista do título de 

Miss Teen América 2019 e pela oportunidade de representar o Brasil durante o 

Festival Internacional de Beleza, ocorrida em Buenos Aires, Argentina.”, de 

autoria da Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto – (Cida), a qual foi discutida 

pelos vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) parabenizou a Hayca 

Hevelyn pelo título recebido, e aproveitou para agradecer ao Secretário de 

Esporte e Cultura e Prefeito pelo apoio dado Hayca no evento realizado em 

Buenos Aires, Argentina. Charles Miranda Medeiros também parabenizou a 

Hayca pelo título, e a todos os componentes da família, em especial os pais e 

avós que não medem esforços em apoiá-la. Marcos Roberto Menin 

parabenizou a vereadora Cida pela moção, a Hayca pela conquista e a todos os 

seus familiares. Acrescentou dizendo que o município é repleto de mulheres 

bonitas. Valdecir José dos Santos (Mendonça) também parabenizou a 

vereadora Cida e o Secretário de Esportes e Cultura, Zamir Mendes, e em 

especial a Hayca pelo título conquistado. Aproveitou para agradecer também 

todos os seus familiares pelo amor, carinho e apoio. Elisa Gomes Machado 

parabenizou a vereadora Cida pela moção, e em especial a Hayca pelo título 

conquistado em Buenos Aires na Argentina. Falou sobre a importância de ter 

sua mãe, seu pai e seus avós apoiando e que sempre estejam dando muito amor e 

carinho, e, que esse afeto é muito importante para sua conquista. Mequiel 

Zacarias Ferreira parabenizou o Secretário Zamir pelo apoio, a vereadora Cida 

pela moção e a Hayca pela conquista obtida e toda a sua família pelo 

acompanhamento e apoio. Emerson Sais machado também parabenizou a 

Hayca pelo título conquistado, e a todos os envolvidos, principalmente o afeto e 

o amor da família. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual 

foi aprovada por unanimidade. 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 
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proteção de Deus e a presença de todos, o Senhor Presidente declarou encerrada 

a presente Sessão às onze horas e trinta e cinco minutos, e eu, Regicleiton 

Caldas de Meneses, Secretario de Apoio das Comissões Permanente, 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. 


