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Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária, da quarta Sessão Legislativa, da 

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, do dia doze do mês 

de maio do ano de dois mil e vinte, com início às 9h:35 mim, 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, 

Emerson Sais Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de 

Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen Dias dos 

Santos (Tuti), Reinaldo de Souza (Lau), Silvino Carlos Pires Pereira (Dida 

Pires) e Valdecir José dos Santos (Mendonça). De princípio, verificado o 

quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a 

presente Sessão. Passando ao Expediente foram colocadas em discussão e 

votação a Ata da 14ª Sessão Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo solicitou o senhor secretário a leitura das Correspondências 

Recebidas: Oficio n° 022-2020 – Procuradoria Jurídica de autoria da 

Procuradora municipal Ângela Caroline Weirich, que encaminha a esta Casa de 

Leis o Decretos Municipais expedidos pelo Poder Executivo no Mês de Abril de 

2020.  Senhor presidente solicitou do Senhor Secretário a leitura das seguintes. 

Matérias em Apresentação: Indicações n° 130, 131, 132 e 134/2020 de autoria 

da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto; indicação n° 133/2020 Demilson 

Nunes Siqueira; Indicações n° 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 e 

143/2020 de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira;  Indicações n° 144 e 

145/2020 de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; Indicações n° 146, 147 

e 148/2020 de autoria da vereador Marcos Roberto Menin; Projeto de Lei n ° 

007/2020 que em sumula “DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DO 

PODER EXECUTIVO EM PUBLICAR E EM REMETER À CÂMARA 

MUNICIPAL CÓPIA DOS RELATÓRIOS DOS FISCAIS DE CONTRATOS 

DE CONTRATO VIGENTES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. O Senhor 

Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas 

conforme disposição regimental. Passando ao uso da Tribuna, O Senhor 
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Presidente em comum acordo, informou que o tempo destinado a cada um será 

de três minutos e meio, conforme sorteio bimestral e ordem de inscrição. O 

primeiro a utilizar a tribuna foi o vereador Mequiel Zacarias Ferreira, 

Cumprimentou a todas e a todos os presentes Externou seus comprimentos a 

todos os enfermeiros e enfermeiras pela celebração hoje do dia mundial do 

enfermeiro e o momento mostra a importância de se destacar, valorizar e dar 

condições de trabalho a esta profissão. Em relação as pautas acompanhadas, 

reforçou as cobranças que vem sendo realizadas através das indicações, 

indicações estas realizadas reiteradamente. Disse que fica feliz quando vê 

indicações de vereadores indicando melhorias em lugares que ele já vem 

indicando há 15, 30 anos atrás (figura de linguagem), mesmo não estando 

vereador ele já estava indicando, pois os buracos já estavam lá e gostaria que 

essas indicações sejam atendidas. Pediu para que os demais vereadores 

indiquem a recuperação das ruas do bairro Boa Esperança, porque ele está 

cansado de solicitar a recuperação e não ser atendido, sendo que as ruas do 

bairro estão uma vergonha. Afirmou que essas problemáticas não precisariam 

ficar indicando várias vezes, pois, o Executivo tem as secretarias e os 

departamentos com essa finalidade, mas infelizmente é a população que paga o 

preço.  Cobrou a realização da chamada Pública para agricultura familiar, pois já 

nos encontramos em meados de maio e até presente momento o edital de 

chamada pública ainda não foi publicado. Disse que será uma vergonha passar 

esse período de pandemia e o edital não ser publicado. Comentou que todos os 

anos os agricultores encontram dificuldade para ter acesso a esta questão e agora 

que há certa tranquilidade no ponto de vista de administração o processo não foi 

realizado. Disse que continua acompanhando a distribuição da alimentação 

escolar e da aplicação das atividades a distância. Informou que o Conselho 

Municipal de Educação autorizou a realização das aplicações de atividades da 

distância e segundo o vereador só metade das escolas tinham lançados todos os 

conteúdos na plataforma digital e que seis escolas lançaram de forma incompleta 

e três não tinha publicado nada, esses dados até o presente momento da sessão. 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 3 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 sem considerar a fragilidade desta forma de ensino a distância, o 

município não tem estrutura para essa aplicação na educação. Fez mais algumas 

considerações. Próximo a utilizar a tribuna vereador Charles Miranda 

Medeiros, Cumprimentou a todos. Parabenizou os enfermeiros pelo seu dia, que 

dão um apoio fantástico, principalmente neste momento delicado no mundo. 

Disse que os profissionais de saúde no município esta trabalhando muito devido 

atenção da pandemia. Afirmou que algumas crianças no município só têm uma 

alimentação correta no âmbito escolar e com a escola fechada, esta passando 

necessidade, por isso pediu que a secretaria de assistência social identificasse 

essas famílias e possa dar o suporte necessário. Seguindo, a vereadora Elisa 

Gomes Machado cumprimentou a todos  Parabenizou os enfermeiros pelo dia 

internacional do enfermeiro e pelos trabalhos que vem sendo executados. 

Informou que sessão que vem ira colocar uma indicação para votar, solicitando 

gratificação, para equipe de saúde devida os trabalhos extras devido o 

enfrentamento ao COVID - 19 . Relatou sua vista nas barreiras sanitária, e 

observou a falta de EPIS, e só um termômetro para atender toda população 

assim causando grandes filas de esperas.  Propôs para que os vereadores 

oficializem uma comissão para fiscalizar todos os recursos que serão destinados 

ao Coronavirus, pois já votaram um projeto no valor de R$ 1.117.106,18, valor 

destinado exclusivamente para o combate a essa pandemia e sabe que o 

município ira receber mais recursos. Agradeceu o Servidor Cicinho por atender 

rapidamente e resolver os problemas da população relacionados à iluminação 

pública na rua dos atletas. Em ato continuo Vereador Marcos Roberto Memin. 

Cumprimentou a todos. Disse que esteve na capital do estado onde visitou varias 

secretarias sendo uma delas a SINFRA, para cobras o projeto de asfalto no 

bairro bom nova e segundo informações obtido as pendências foi encaminhado 

para o município para solucionar os problemas apontados pela secretaria. 

Afirmou que em outubro ou novembro o município ira receber mais uma 

patrulha mecanizada. Seguindo Vereador Silvino Carlos Pires Pereira, Saudou 

a todos, Pediu que seja transmitido a sessão via on-line assim faz a população 
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acompanhar a os trabalhos do Legislativo. Solicitou ao prefeito municipal, que 

execute a regularização fundiária, e segundo o vereador essa demora e proposital 

e assim ser realizada próxima a época de eleições. Fez mais algumas 

considerações. Valdecir José dos Santos (Mendonça). Saudou todos os 

presentes. Sobre  a regulamentação fundiária, o Executivo foi impossibilitado 

pelo Ministério Público  de realizar uma nomeação exclusiva para 

regulamentação fundiária sendo assim haverá uma demora nestas 

regulamentações. Parabenizou o Presidente Emerson Machado, pela sua conduta 

de seu mandato. Afirmou que o há um grande trabalho sendo realizado pelo 

Executivo e varias obras para serem inauguradas. Prosseguindo Vereadora  

Aparecida Scatambuli Sicuto Saudou a todos. Parabenizou as mães e os 

enfermeiros pelas respectivas  datas comemorativas. Afirmou que a área da 

saúde do município esta executando um excelente trabalho no combate ao 

COVID-19. Disse que vem acompanhado a doações que a assistência social vem 

recebendo de varias entidades, assim a secretaria ira ajudar uma quantidade 

maior de famílias. Sobre a alimentação que esta sendo disponibilizado nas 

escolas, mas infelizmente há alguns pais não estão passando para buscar os a 

refeição. Respondendo o questionamento do vereador Mequiel sobre a serviço 

de recuperação do bairro boa esperança a vereadora informou que o bairro já se 

encontra no cronograma de atividades da secretaria de Obras, o prevê terá sua 

ruas revitalizadas. Senhor autorização do soberano plenário a autorização de 

fazer uso da palavra de seu lugar Emerson Machado Salvou a todos Sobre a 

fala do vereador Mendonça, disse que essas situações são perseguição política, 

assim para todos os pré-candidatos a prefeito. Falou que vem tentando resolver o 

problema das enormes filas na Caixa Econômica Federal que será 

disponibilizado tendas, cadeiras, água e ate WI-FI, assim dando maior conforto 

para quem esta a espera de atendimento. Parabenizou o Prefeito pelo trabalho no 

lagos da capivara. Disse Fez mais algumas condenações. O Senhor Presidente 

pediu a autorização para dispensar o intervalo regimental, o qual, todos 

concordaram. Passando a Ordem do Dia, foi lida e submetida à deliberação do 
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plenário as seguintes matérias: 11))  PPrroojjeettoo  ddee  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  nn°°  001122//22002200 

(dispõe sobre as contas anuais de governo da prefeitura municipal de alta 

floresta, referentes ao exercício de 2018, sob a responsabilidade do prefeito 

municipal Sr. Asiel Bezerra de Araújo.). Matéria colocada em discussão e 

discutida pelos seguintes vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira. Pontou que 

as contas estão na casa há um tempo significativo e que considerou que a defesa 

foi estritamente seletiva utilizando recortes bem interessantes da realidade para 

justiçar o injustificável. Fez uma analogia com setor privado e se estivesse em 

análise contas de uma empresa com certeza os vereadores não seriam de acordo 

com determinadas situações, e quando se fala de uma administração pública não 

é diferente de uma empresa, então os vereadores não precisam ser tolerantes a 

determinados posicionamentos e situações. Relatou que a defesa ao parecer diz 

que houve uma alteração em 2017 com relação de índice de gasto, mas ela não 

faz uma análise por exemplo que o prefeito Asiel esta há oito anos gestando o 

município. Afirmou que a defesa faz um recorte bem específico sobre a planta 

genérica que foi votada por essa Casa de Leis, mas não fala que o prefeito 

demorou seis anos para fazer a proposição e tem ciência disso a seis anos, e 

tendo uma defesa bem superficial a nesse sentido de não considerar o contextual 

do processo. Sobre o índice de folha o vereador analisou que o índice de folha 

de 2018 que e os anos das contas para 2020 que é o ano atual o percentual de 

folha só vem aumentando e isso demonstra que administração pública que não 

está combatendo os pontos destacados pelo Tribunal de Contas do Estado. 

Expôs seu voto contrário a esse projeto de Decreto Legislativo e segue as 

recomendações do Tribunal. Disse que na apresentação de conta do último 

quadrimestre percebeu que os índice e qualidade de serviço como saúde e 

educação caíram, e se considerar as contas no ponto de vista global não há uma 

boa administração por parte do senhor prefeito. Afirmou que fazer obras não 

significa uma boa administração, primeiro que a maioria delas é de recurso 

externo então não significa arrecadação e nem boa gestão. Disse que o trabalho 

de um legislador é fazer uma analise técnica das contas do prefeito aplicando 
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todo contexto inclusive, o que o TCE indica e fazer seus votos a partir destes 

elementos e nesse sentido elaborando todo esse contexto não há uma boa 

administração que inclusive irá piorar até o fim do ano de 2020. Disse saber que 

o prefeito não ira realizar o concurso público e irá ficar protelando até o final do 

ano e não vai acontecer. Fez mais algumas considerações. Silvino Carlos Pires 

Pereira Afirmou que acompanha o voto do tribunal de contas, destacando um 

dos pontos que o tribunal é sonegação de informações ale de outros. Disse que o 

Executivo não se  esforça para resolver os problemas, sendo assim a tendendo e 

os problemas só aumentarem. Relembrou que em seu mandato de presidente 

Desta Casa de Leis regularizou o a situação do Poder Legislativo junto ao 

tribunal de contas e seus sucessores deram continuidade ao seu trabalho. Elisa 

Gomes Machado Disse que as contas esta há bastante tempo nesta Casa de 

Leis, assim dando tempo para analisar corretamente o processo. Afirmou que em 

seu mandato como vereadora o principal papel é fiscalizar os recursos do 

Executivo.  Comentou que o índice de folha fechou o ano de 2018 em 65% e 

esse índice só vem aumentando com o passar do tempo.  Disse que a falta de 

informações é uma situação que vem apontando há vários anos.  Citou  a 

irregularidade na suplementação orçamentária sem autorização do Poder 

Legislativo. Afirmou que esses problemas são basicamente falta de gestão. 

Comunicou que seu voto foi baseados em dados técnicos, por tanto 

acompanhara o parecer do tribunal de Contas do Mato Grosso Valdecir Jose 

dos Santos (Mendonça)  Disse que o tribunal de contas esta para procurar os 

erros no município, porem estão na capital do estado e não acompanha a 

situação do município. Pediu para que algum vereador faça um documento 

indicando que o prefeito exonere os nomeados e contratados e verão a situação 

que ficara o município, pois essas pessoas que são contratadas na pasta da saúde 

e educação é fundamental para o município e mesmo que mande exonere esse 

servidores o índice de folha não fira dentro do permitido. Afirmou que a o 

trabalho que vem sendo realizado por essa gestão é de ótima qualidade, mas  e 

quem assumir o Executivo precisa realizar uma reforma tributaria urgente, pois 
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se não ira continuar esse problema. Charles Miranda Medeiros Disse que o 

IBGE colocou o numero menor de habitantes assim diminuindo os recursos 

repassados ao município e tendo que atender uma demanda maior, e evidente 

que o índice de folha iria extrapolar. Lembrou que o próprio órgão que fiscaliza 

tem o índice de folha acima da norma. Luiz Carlos de Queiroz Lembrou que 

esta aproximadamente vinte anos com vereador se somar todos seus mandatos, e 

mesmo como oposição nunca votou contra uma conta de governo. Disse que 

todos esses tempo que esta como vereador a equipe técnica da prefeitura é a 

mesma e o trabalho sempre foi bem realizado por esse servidores. Aparecida 

Scatambuli Sicuto. Disse que analisou bastante, por ser relatora da Comissão 

de Fiscalização. Relembrou que sempre acompanhou as contas do prefeito desde 

do seu primeiro ano, pois foi secretaria de Meio Ambiente no primeiro mandato 

do Dr. Asiel, e quanto esteve secretaria sempre teve esse cuidado de trabalhar 

somente com quantidade necessária de servidores. No seu ponto de vista o 

primeiro problema do prefeito foi a homologação do concurso publico de 2012 e 

que muitos profissionais que estão concursados não havia necessidade, pois 

muito destes profissionais que não foram chamados entraram na justiça e 

conseguiram sua vagas. Comentou que realizou o levantamento que no 

Executivo hoje há 1600 servidores sendo 700 na secretaria de educação sendo 

500 contratos, então a solução é dispensar esses servidores indagou a vereadora 

sendo que há alunos que precisam ir para escola e promotora não esta “nem ai”  

se a mãe vai na promotoria reclamar que o aluno esta fora de sala de aula, pois é 

um direito de escolas a crianças. Informou que na saúde há 400 servidores e vão 

mandar embora também e reduzir salários e acrescentando a essas secretarias 

citadas juntamente com a infra-estrutura os números de servidores chegam a 

1300, e analisando os dados infelizmente o índice de folha tem como diminuir. 

Comentou que há um crescimento exponencial de demandas públicas no 

município e o valor repassado não atende toda a população. Lembrou que foi 

encaminhado a esta Casa de Leis uma atualização da Planta Genérica do 

município a qual foi rejeitada devida vários argumentos. Afirmou que um dos 
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principais problemas no Executivo é um PCCS( Plano de Carreira Cargos e 

Salários) muito elevado e se o município continuar realizando concurso com 

esse índice o município ira ir a falência segundo o promotor.  Falou que o 

município vem realizando seu trabalho, porem a sua arrecadação é muito baixa. 

Finalizou sua fala dizendo que tem pena do próximo prefeito de Alta Floresta, 

pois infelizmente foi adiado o levantamento do IBGE devido a pandemia. Fez 

mais algumas considerações. Marcos Roberto Menin   Disse que na Qualidade 

da Presidência da Comissão de Fiscalização e acompanhamento Orçamentário, 

acompanhara o voto da Relatora da Comissão a Vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto. Disse que acompanhou atentamente o pronunciamento de 

cada um e receita qualquer posicionamento. Segundo o vereador quando se pega 

um apontamento do tribunal de contas que nem eles dão conta de manter sua 

contas no índices de folha. Disse que concorda que quando falam que não 

administraram sua empresa como administram uma prefeitura, pois é mais fácil 

administrar uma empresa porque na prefeitura cada valor tem seu lugar definido 

para ser aplicado e você não pode tirar de um da educação para realizar  uma 

reforma na saúde já na em sua empresa pode deixar de pagar a conta de energia 

para pagar a folha. Reinaldo de Souza (Lau)  Disse que esta em seu quarto 

mandato e bem colocado pelo vereador Luiz Carlos que já votou contas do 

prefeito que o dinheiro da população de Alta Floresta foi para outro estado e não 

viu ninguém vim a tribuna e acusar o fato. Afirmou que acusar é muito fácil, 

falar que organizou a Câmara é fácil também agora não da para se comparar 

com o Executivo, pois o Executivo tem a obrigação de arrecadar o recurso 

realizar os investimentos no município e todo mundo fiscalizando, já a câmara 

não recebe o recuso todo o mês para gerenciar o prédio e pagar as contas, é 

totalmente diferente.  Disse que se juntar as quatros principais Secretaria de 

infraestrutura, saúde, educação e assistência social atinge hoje 80% da folha de 

pagamento.  Falou que foi bem lembrado pelo vereador Mendonça que a 

secretaria de educação todos os servidores são contratados via teste seletivo isso 

vale também para saúde. Comentou um dos principais problema do municio e a 
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quantidades de habitantes no Senso do IBGE que é totalmente inferior, assim 

disponibilizando menores repasse para o município. Fez mais algumas 

considerações. Emerson Sais Machado. Informou que o Tribunal de contas deu 

apenas um parecer a contas relativas a 2018 e que julgam e a Câmara de 

Vereadores. Disse que esse problema de indicie não é só em Alta Floresta, mas 

sim em muito município até o próprio tribunal de contas extrapolou o índice 

deles, por tanto se o próprio tribunal não compre as próprias recomendações. 

Afirmou que vem falando em tribuna porque ocorre isso no município e é uma 

questão que nenhum político que falar sobre isso, pois não é uma situação fácil. 

Disse que se Alta Floresta não reformar a Planta Genérica e o Código Tributário 

o município ira viver de remendo em asfalto, empoeirado e esburacado. 

Comentou que essas reformas precisam ser justas para o municio usando a 

proporcionalidade aumentar de quem tem condições. Expôs seu voto Favorável 

ao Projeto de Decreto Legislativo. Encerrada as discussões, a matéria foi 

colocada em votação há qual aprovada com votos contrários dos vereadores 

Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos Pires Parreira 

(Dida Pires) . Encerrada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente comunicou aos 

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, às 11h:35min O Senhor Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão, 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. 


