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Ata da Sétima Sessão Ordinária, da quarta Sessão Legislativa, da nona 

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, do dia dezessete do mês de 

março do ano de dois mil e vinte, com início às 09h12min, 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. Neste intermédio o senhor Presidente solicitou um minuto de 

silencio devido ao falecimento da servidora pública Selina. Passando ao 

Expediente foi colocada em discussão e votação a Ata da 6ª Sessão Ordinária, a 

qual foi aprovada por unanimidade, com a ausência do vereador Oslen Dias dos 

Santos (Tuti). Prosseguindo solicitou o senhor secretário a leitura das 

correspondências recebidas: Ofício nº 003/2020, de 12 de março, da Agencia 

do IBGE Alta Floresta, ao presidente da Câmara Municipal, solicitando apoio na 

divulgação do processo seletivo simplificado para seleção e contratações 

temporárias para o censo demográfico 2020, nos veículos de comunicação da 

câmara, trazendo informações também dos editais, vagas previstas, período das 

inscrições, previsão das provas entre outras; Ofício nº 013/2020, de 9 de março, 

da procuradoria geral do município, encaminhando mídia digital (cd) dos 

decretos municipais expedidos pelo Poder Executivo no mês de fevereiro de 

2020, exceto os nº 19, 20 e 21/2020 que não foram apresentados pelo 

Departamento de Contabilidade aquela Procuradoria para publicação e 

arquivamento, além disto, tece esclarecimentos quanto a retificação da 

numeração das leis 2.556 à 2.559/2020; Oficio 0139/SMS/-GS/2020 de 12 de 

março, do Secretário Municipal de Saúde, que informou sobre a Unidade Básica 

de Saúde Nova Alvorada que a secretaria já está fazendo levantamento 
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indispensáveis para reforma; Oficio 011/2020, de  12 de março do corrente, do 

contador municipal Ademir Caione encaminhando para esta Casa de Leis o 

Balanço Anual consolidado referente ao ano de 2019; Oficio nº 013/2020 – 

procuradoria Jurídica  da Procuradora Geral do Município Naiara Rossa 

Morello, que encaminha a esta Casa de Leis os Decretos municipais referente a 

fevereiro e esclarece o equivoco ocorrido nas numerações 2.555/2020, e que se 

fez necessário retificação das seguintes Leis Municipais: 2.558, 2.557 2.558 e 

2.559/2020. Senhor presidente solicitou do Senhor Secretário a leitura das 

seguintes matérias em apresentação: Indicações nº 077, 078 e 079/2020 de 

autoria do vereador Charles Miranda Medeiros; Indicações nº 080 e 081/2020 de 

autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto; Indicações nº 082 e 

083/2020 de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicação nº 

084/2020 de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado. 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 dispositivo regimental, o 

tempo destinado a cada um será de sete minutos, conforme sorteio bimestral e 

ordem de inscrição. O primeiro a utilizar a tribuna foi o vereador, Luiz Carlos 

de Queiroz, o qual iniciou sua fala cumprimentando a todos. Solicitou ao 

presidente que, através da Secretaria Parlamentar, convocasse uma reunião com 

a empresa Águas de Alta Floresta, pois há várias situações no município que 

precisam ser debatidas e resolvidas. Disse que no passado houve várias doações 

para associações de bairros, portanto pediu que a prefeitura realizasse o 

levantamento destas áreas doadas e que sejam verificadas quais não estão dentro 

do determinado, e quem não realizou o acordado, que o executivo retire a área 

da posse destas associações. Sobre as multas que estão sendo realizadas de lotes 

que não estão sendo cuidados, a ideia é de que estas multas sejam estendidas 

para calçamentos nas duas principais avenidas do município para que estas 

situações sejam resolvidas. Relembrou sobre o processo do Reurb que participou 

em loco que virou Lei, porém o Executivo não está realizando atividades para 
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que essa problemática seja resolvida. Fez mais algumas considerações. Neste 

momento o senhor Presidente registrou a presença em plenário do vereador 

Oslen Dias dos Santos (Tuti). Em seqüência, utilizou a tribuna a vereador, 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires), que iniciou sua fala 

cumprimentando a todos os presentes.  Disse que a resposta do Secretário de 

Saúde sobre seu requerimento, são dados inconclusivos, tanto que a resposta se 

dá sobre outra localidade, portanto irá levar o assunto ao Ministério Público. 

Pediu que o Executivo contrate uma equipe em regime de urgência para resolver 

o problema das estradas do município. Afirmou que estava incomodado com o 

pronunciamento do vereador Emerson Machado, pois o mesmo cita que existem 

vereadores que denigrem a imagem do município, mas não cita o nome para dar 

direito de explicação pessoal ao referido e assim gerar um debate democrático. 

Falou sobre o assunto que vereadores que não consegue emenda, e justificou 

que, como pode solicitar emendas para o deputado que apoiou, se ele não se 

elegeu. Prosseguindo, o vereador Mequiel Zacarias Ferreira iniciou sua fala 

cumprimentando a todas e todos os presentes. O Vereador disse que daria uma 

pausa na sua sequência de falas de cobranças e iria fazer uma contextualização 

sobre o mês de mulher. Leu algumas matérias que relatam feminicídios 

ocorridos no estado do Mato Grosso, sendo que estes fatos ocorreram em um 

curto período de três dias do atual mês. Disse que no estado do Mato Grosso no 

dia quinze do atual mês foram registrados sete assassinatos e com as 

investigações ainda iriam ser classificados como feminicídios ou homicídios. 

Disse que está estabelecida na sociedade uma cultura de agressão contra a 

mulher e que o Concelho Municipal da Mulher precisa de apoio, e eles enquanto 

vereadores precisam cobrar o Executivo e fazerem o que lhes competem para a 

mudança deste cenário, e sabe que essa problemática passa pelo processo 

educacional de modificação da estrutura social, portanto se faz necessário 

investir na formação das crianças e adolescentes. Disse que precisa cobrar do 

Governo do Estado que garanta minimamente o atendimento destas mulheres. 

Relembrou que a vereadora Elisa cobrou novamente a implantação de uma 
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delegacia especializada ao atendimento da mulher no município, porém esta 

pauta não deve ser da vereadora Elisa ou Mequiel, mas sim do município e essas 

cobranças precisam ser realizadas coletivamente, pois, já tem a autorização da 

implantação desta delegacia e até o momento nada. Afirmou que o município é 

uma referência para o extremo norte do Mato Grosso e deveria ter uma casa para 

acolhimento de mulheres vítimas de violência, que é um dos piores problemas 

que precisa ser superado, visto que os casos de violências são reiterados, pois as 

mulheres vão e realizam as denúncias ficam em situação de vulnerabilidade, não 

são acolhidas, e precisam acabar retornando ao seio familiar e estas situações se 

repetem. Comentou que em vários casos são registrados vários boletins de 

ocorrência, mas que infelizmente não são adequadamente acompanhados e 

cuidados, o que acaba culminando em feminicídio, e que em relação a esta 

situação uma política de prevenção poderia resolver.  Disse que o Conselho 

Municipal da Mulher poderia também ser um meio para acolher estas mulheres e 

que deveria ter um número específico para atender estes casos e o Executivo 

determinar uma equipe com capacitação técnica para atendê-los, a fim de que 

não ocorram mais tais situações horrendas no município, no estado e no país, 

sendo que o Brasil é o quinto país onde ocorrem mais crimes contra a mulher, 

sendo isto uma situação vergonhosa.  Fez mais algumas considerações. Ato 

contínuo, José Aparecido dos Santos (Cidão) que cumprimentou a todos. 

Agradeceu o Secretário de Infraestrutura por atender um pedido seu para 

recuperar um ponto de atoleiro na Comunidade Sol Nascente no sábado, citando 

que o trecho crítico estava impedindo a passagem de caminhões. Pediu ao Poder 

Executivo que contrate caminhões em caráter emergencial para recuperar os 

bairros sem pavimentação e citou as dificuldades que todos os municípios estão 

enfrentando devido ao período chuvoso. Prosseguindo, vereador Charles 

Miranda Medeiros saudou a todos, comentou sobre os casos de feminicídios 

ocorridos em Alta Floresta, no Mato Grosso e no Brasil e se mostrou indignado 

com os crimes contra as mulheres, principalmente com o sentimento de posse 

que existe por parte dos criminosos. Disse que se reuniu com o prefeito pela 
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manhã e solicitou do gestor que adotasse medidas de controle preventivo contra 

o Covid-19 monitorando principalmente as chegadas no aeroporto e na 

rodoviária, principalmente porque Alta Floresta recebe turistas do mundo todo e 

de todas as partes do Brasil, e destacou a falta de estrutura do município para 

atender um surto de pandemia da doença. Próxima, vereadora Elisa Gomes 

Machado cumprimentou a todos. Parabenizou a AOB pelo grande evento 

realizado para homenagear as mulheres de várias categorias de trabalho e sua 

gratidão por ter sido homenageada como a mulher na política. Disse que 

encontrou o secretário de saúde e foi questionada por ele se iria encaminhar 

requerimentos para ele esta semana e a resposta que deu foi que não, pois ainda 

está aguardando as respostas referentes aos requerimentos anteriores. Lembrou 

que fez novamente uma indicação para a implantação da delegacia da mulher, 

sendo uma “luta” desde 2006, e citou uma quase implantação que foi suspensa 

devido a troca de governo. Registrou seu pesar pelo falecimento da agente 

comunitária de endemias senhora Celina, a qual afirmou ter uma proximidade, já 

que está muito próxima a classe. Disse que é inadmissível essas ocorrências em 

grande escala, mesmo com a quantidade de debate sobre o assunto feminicídio, 

ainda assim, quantas mulheres ainda terão que perder a vida para que resolva 

realmente e que seja dada uma atenção especial para a questão da mulher 

mesmo fazendo Lei e debatendo esse assunto no município. Afirmou ser muito 

“bem dito” pelo vereador Mequiel que não é uma pauta da vereadora Elisa, mas 

sim de todos vereadores unidos para implantação da delegacia da mulher e 

também uma casa de acolhimento das mulheres vítimas de violência. Disse 

saber que existem muitas pautas no município, e questiona se existe uma pauta 

maior e mais importante do que esta que se refere à vida, e que essa pauta deve 

se estender para os demais meses do ano e não só ficar em março, por é o mês 

intitulado o Mês da Mulher. Lembrou da Lei Municipal de 2014 que doou uma 

área para implantação da delegacia, porém já perdeu a doação, pois se não 

construir a área volta para o município e em relação a delegacia da mulher o 

município tem feito sua parte. Disse que quando fala que falta planejamento em 
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algumas secretarias não está falando mal do município, pois a cidade é 

maravilhosa e tem pessoas engajadas que está fazendo da cidade um grande 

polo, porém os vereadores têm a premissa e foram eleitos para fiscalizar. Fez 

mais algumas considerações. Seguindo vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), que saudou a todos, destacou o crescimento do setor produtivo no 

município com a expansão do plantio de grãos, principalmente soja, citando que 

percorreu a zona rural na última semana e se deparou com várias carretas 

carregadas. Disse que está acompanhando de perto a Secretaria de Infraestrutura 

e mencionou as dificuldades da pasta por não contar com maquinário suficiente 

para atender a demanda. Destacou as obras realizadas na cidade e na zona rural, 

como a construção das pontes de concreto e aduelas. Fez mais algumas 

considerações.  Seguindo vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), que 

cumprimentou a todos os presentes, destacou a chegada da PC Hidráulica 

adquirida com emenda destinada pelo deputado Neri Geller em parceria com o 

deputado Nininho. Citou vários pontos críticos e pontes e bueiros danificados na 

zona rural do município por conta do período chuvoso. Comentou que a ponte 

do Céu Azul foi recuperada e o tráfego liberado no local, restando apenas 

concluir o aterro. Lembrou que a última atualização tributária do município foi 

feita na gestão do ex-prefeito Vicente da Riva, há quase 24 anos, e disse que 

faltou planejamento de todas as gestões e que considera uma falha gravíssima a 

falta de atualização da planta genérica do município. Fez mais algumas 

ponderações. Próximo, o vereador Reinaldo de Souza (Lau), cumprimentou a 

todos, falou que a prioridade é a contratação de três caminhões para atender a 

Secretaria de Infraestrutura. Informou que o prefeito pediu celeridade na compra 

de quatro caminhões para a mesma pasta, como forma de reforçar a equipe e 

melhorar as condições de trabalho e recuperação das estradas. Destacou a 

construção de bueiros e pontes de concreto pela atual gestão e disse que a 

próxima administração deverá dar continuidade nestas obras para resolver o 

problema das pontes e bueiros do município. Citou a construção de pontes na 

Comunidade Todos os Santos, na Comunidade Céu Azul, na Estrada Andradina, 
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de um bueiro na Vila Rural, no Assentamento Jacamim e na Comunidade 

Ourolândia, além da construção de uma galeria pré-moldada na Comunidade 

Rio Verde. A seguir, vereador Marcos Roberto Menin, que iniciou 

cumprimentando a todos.  Destacou os recursos destinados pelos deputados 

Juarez Costa (MDB) e Dilmar Dal Bosco (DEM) para pavimentação e aquisição 

de patrulhas mecanizadas, respectivamente. Citou a presença do deputado 

Dilmar na região por estar preocupado com as questões e demandas dos 

municípios e defendeu a união em prol do progresso de Alta Floresta. 

Prosseguindo, Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, que cumprimentou a 

todos. Comentou sobre a homenagem da OAB de Alta Floresta para 17 

mulheres no mês da mulher, ocorrida na semana passada, lamentou os casos de 

feminicídios corridos no município e defendeu a implantação da delegacia 

especializada da mulher cobrando que a Câmara abrace a causa. Citou que a 

OAB tem uma cadeira no Conselho Municipal da Mulher. Demonstrou 

preocupação com os casos de violência contra a mulher. Disse que o prefeito 

sinalizou positivo para a contratação de três caminhões em caráter emergencial a 

para a compra de mais quatro caminhões, destacou a chegada da PC Hidráulica e 

citou que o problema de estradas não existe apenas em Alta Floresta, mas em 

toda a região. Fez mais algumas considerações. O Senhor Presidente, vereador 

Emerson Sais Machado, passou a condução dos trabalhos ao Primeiro 

Secretário para fazer uso da tribuna.  Saudou a todos presentes.  Disse que a 

preocupação dos vereadores é que após o período chuvoso a prefeitura esteja 

preparada para recuperar todos os bairros com patrolamento e cascalhamento, 

mas ressaltou que acredita que no período da seca o problema da malha viária 

será resolvido. Defendeu a unidade dos vereadores principalmente em buscar 

recursos para o município junto aos deputados. Fez mais algumas considerações. 

Retornando a presidência, o Senhor Presidente pediu a autorização para 

dispensar o intervalo regimental, o qual, todos concordam. Passando à Ordem 

do Dia, foram lidas e submetidas à deliberação do plenário as seguintes 

matérias, em comum acordo entre os vereadores os Projetos de Decretos 
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Legislativos foram lidos, discutidos e votados em bloco. 11))  PPrroojjeettoo  ddee  DDeeccrreettoo  

LLeeggiissllaattiivvoo  nn°°  000011//22002200  (Concede Prêmio Mulher Destaque à Maria de Fátima 

Ferreira dos Santos) de autoria vereador Mequiel Zacarias Ferreira;  22))  PPrroojjeettoo  

ddee  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  nn°°  000022//22002200 (Concede Prêmio Mulher Destaque à Maria 

Elza Dallalastra), de autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida);  

33))  PPrroojjeettoo  ddee  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  nn°°  000033//22002200 (Concede Prêmio Mulher 

Destaque à Hilda Maria Antonowiski), de autoria do vereador Charles Miranda 

Medeiros; 44))  PPrroojjeettoo  ddee  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  nn°°  000044//22002200 (Prêmio Mulher 

Destaque à Maria do Carmo Salomão Casarin) de autoria vereador Demilson 

Nunes Siqueira; 55))  PPrroojjeettoo  ddee  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  nn°°  000055//22002200 (Concede Prêmio 

Mulher Destaque à Rosângela Alves Dos Santos de Aguirra) de autoria do 

vereador Emerson Sais Machado; 66))  PPrroojjeettoo  ddee  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  nn°°  000066//22002200 

(Concede Prêmio Mulher Destaque à Solange Cristina Soares De Carvalho) de 

autoria vereador Jose Aparecido dos Santos (Cidão); 77))  PPrroojjeettoo  ddee  DDeeccrreettoo  

LLeeggiissllaattiivvoo  nn°°  000077//22002200 (Concede Prêmio Mulher Destaque à Nilsa Tozi 

Mariote) de autoria Vereador Luiz Carlos de Queiroz; 88))  PPrroojjeettoo  ddee  DDeeccrreettoo  

LLeeggiissllaattiivvoo  nn°°  000088//22002200 (Concede Prêmio Mulher Destaque à Clayzi  Regiani 

Dal Bem de Melo) de autoria vereador Marcos Roberto Menin; 99))  PPrroojjeettoo  ddee  

DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  nn°°  000099//22002200  (Concede Prêmio Mulher Destaque à 

Veridiana Lopes Mello) de autoria vereador Oslen Dias dos Santos; 1100))  PPrroojjeettoo  

ddee  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  nn°°  001100//22002200 (Concede Prêmio Mulher Destaque à 

Marinéia da Silva Munhoz de Souza) de autoria do vereador  Reinaldo de Souza 

(Lau);  1111))  PPrroojjeettoo  ddee  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  nn°°  001111//22002200 (Concede Prêmio 

Mulher Destaque à Lorençoni da Silva) de autoria Valdecir Jose dos Santos 

(Mendonça). Os quais, abertas as discussões, foram discutidos pelos seguintes 

vereadores: Elisa Gomes Machado, que justificou que por não ter apresentado 

o titulo este ano de mulher destaque devido ter apresentado o ano passado, irá 

entregar o titulo este ano; Emerson Sais Machado, que lembrou que não foi 

possível realizar a cerimônia devido o plenário estar cedido para o Cartório 

Eleitoral que montou toda sua estrutura no plenário para o cadastramento 
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biométrico. Encerrada as discussões, as matérias foram colocadas em votação, 

as quais foram aprovadas por unanimidade. 1122))  OOffíícciioo  nnºº  000011//22002200//PPSSDDBB--

AAFF//MMTT (requer a utilização do Plenário Arnaldo Corcino da Rocha, para o dia 

25/3/2020, das 19:00 às 22:00 horas, incluindo sistema de climatização, para a 

realização de uma reunião do partido e convidados do PSDB/AF.), de autoria 

Direção do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB/AF-MT. O qual, 

aberta a discussão, o vereador Mequiel Zacarias Ferreira ponderou que estes 

partidos que estão solicitando o uso do plenário não utilizem o local para 

campanha política e que o departamento jurídico oriente os partidos para que 

essa situação não ocorra, considerando que estamos em período pré-eleitoral em 

relação a eleição a vaga suplementar ao senado do Estado de Mato Grosso. 

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

por unanimidade. Neste intermédio, após uma breve explicação do presidente, 

vereador Emerson Machado, por analogia ao disposto regimental de que trata da 

retirada de proposituras constantes da Ordem do Dia, foi lido, colocado sob 

discussão e votação do plenário o Ofício nº 003/2020 do Podemos, partido 

político, de que trata do cancelamento da reunião previamente agendada para o 

dia 20 de março no Plenário desta Casa de Leis, conforme consta do Ofício nº 

002/2020 do referido partido, constante da pauta da presente sessão, o que foi 

aprovado por unanimidade, logo, retirado de tramitação e arquivado o referido 

ofício. 1144))  MMooççããoo  nnºº  000022//22002200 (pesar à família, aos amigos e admiradores do 

grande comunicador Alta-florestense Cícero Tavares, falecido no último dia 08 

de março do corrente), de Autoria Câmara Municipal de Vereadores. A qual não 

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

unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia, neste intermédio a vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto na Qualidade de Presidente da Comissão de Justiça 

e Redação Final pediu a autorização do soberano Plenário para a dispensa de 

Redação Final dos seguintes Projetos de Decretos Legislativos de nºs 001, 002, 

003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 e 011/2020. O qual todos aceitaram. O 

Senhor Presidente comunicou aos senhores vereadores que a Ata desta Sessão 
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será redigida e deliberada conforme disposição regimental. Nada mais havendo 

a tratar, agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, às 11h4min. 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. 


