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Ata da vigésima segunda Sessão Ordinária, da segunda Sessão Legislativa, da nona 

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos vinte e um dias do mês de agosto do 

ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e quinze minutos, sob a Presidência e 

presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, bem como, a presença dos 

Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto, 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 colocado em discussão e votação a ata da sessão anterior, a qual foi aprovada. 

Em seguida, solicitou do Senhor Secretário a leitura das correspondências recebidas que 

assim o fez, a saber: Ofício Circular nº 001/2018, o qual encaminha em anexo uma carta de 

agradecimentos e comprovantes de depósitos na conta da Fundação PIO XII (Hospital de 

Câncer de Barretos), da Comissão Organizadora; Convite para Solenidade de Colação de 

Grau Unificada dos Formandos 2018/1 – UNEMAT, no dia 21 de agosto de 2018 às 

19h30min no LIONS CLUB, dos Diretores de Unidade Regionalizada do Campus 

Universitário de Alta Floresta; Ofício Cont. nº 060/2018, encaminhando o Balanço Anual – 

Consolidado 2017 do Executivo Municipal, do Contador Municipal, Ademir Caione; e, 

Relatório Semanal da Secretaria Municipal de Infraestrutura, relativo aos serviços executados 

no período de 13/08 a 18/08/2018, do Secretário Municipal de Infraestrutura, Elói Luiz de 

Almeida. Após o Senhor Secretário fez a leitura matérias em apresentação que assim o 

fez, a saber: Indicação nº 165/2018, de autoria do vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti); 

Indicações nºs. 166, 167, 168, 169, 170 e 171/2018, de autoria da vereadora Elisa Gomes 

Machado; Indicações nºs. 172 e 173/2018, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; 

Projeto de Lei nº 1957/2018, que em súmula “altera a Lei n.º 1.418/2005, e dá outras 

providências”, de autoria do Executivo Municipal; e, Projeto de Lei nº 026/2018, que em 

súmula “dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, no âmbito do município de Alta Floresta, 

de avisos com o número do disque denúncia da violência contra a mulher (Disque 180, 190 E 
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(66)3521-2086)”, de autoria dos Vereadores: Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias 

Ferreira. O Senhor Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas 

conforme disposição regimental. Passando ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente 

comunicou que conforme acordado entre os Senhores Vereadores, fica registrado que o 

sorteio bimestral para assegurar a ordem de uso da tribuna, acontecerá na primeira sessão 

ordinária do segundo semestre. Prosseguindo, comunicou que o tempo destinado a cada um 

será de sete minutos, conforme ordem de inscrição. O primeiro a usar da Tribuna foi o 

vereador Charles Miranda Medeiros cumprimentando a todos, iniciou seu pronunciamento 

falando sobre alguns fatos que estão ocorrendo na saúde pública de Alta Floresta, citando que 

no Posto de Saúde aos fundos da Praça Cívica, estão ocorrendo furtos nos veículos dos 

servidores, pois os veículos ficam na parte externa do Posto de Saúde, solicitando a Secretaria 

Municipal de Saúde que implante câmeras na parte interna e externa dos postos a fim de 

melhorar a segurança do prédio e dos usuários. Mencionou também alguns casos que estão 

ocorrendo, sobre o direito dos usuários e servidores, que se tiver câmeras poderá verificar a 

veracidade dos fatos. Disse que no posto de saúde do Jardim Primavera está sendo realizada a 

distribuição de repelentes para os usuários que buscam atendimento. Falou também sobre o 

posto de saúde do Jardim das Araras, que não esta tendo acessibilidade aos deficientes, 

solicitando que as devidas providencias sejam tomadas. Fez suas considerações finais, 

agradeceu. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão) 

que iniciou agradecendo a presença de todos, falando sobre uma visita que esteve realizando 

no município de Carlinda, parabenizando a Prefeita que não está medindo esforços em buscar 

o melhor para o município, participando sempre de todos os eventos que são realizados. 

Mencionou que no final de semana esteve participando de um encontro político no CDL, 

onde os candidatos estiveram apresentando seus projetos para a próxima gestão. Citou a 

votação da Mesa Diretora que ocorrerá hoje e dizendo que vença aquele que estiver melhor 

preparado. Agradeceu. Em prosseguimento, a vereadora Elisa Gomes Machado que 

cumprimentando a todos, iniciou parabenizando a Fanfarra Municipal que venceu o 

Concurso de Bandas e Fanfarras ocorrido neste final de semana no município de Sorriso. 

Mencionou que tem vários projetos voltados para a segurança e bem estar da mulher, e que 

luta pela implantação da Delegacia da Mulher e que na próxima sessão estará reservando seu 
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pronunciamento voltado para os direitos da mulher. Disse que esteve visitando a região da 

Pista do Cabeça, onde ouviu várias reivindicações dos moradores da região, demonstrando 

sua preocupação devido o período de chuva que esta se aproximando, correndo o risco do 

transporte escolar ficar paralisado. Acrescentou que estará enviando as reclamações ao 

Secretário de Infraestrutura para que possa tomar as devidas providencias. Sobre a saúde 

ainda esta havendo muita reclamação sobre a falta de medicamentos e também a falta de 

médicos no atendimento a zona rural. Falou sobre as reclamações sobre o atendimento a 

fisioterapia devido à falta de servidor para realizar o atendimento. Disse que estará entrando 

com um projeto para que cada unidade de saúde tenha um gestor minimizando e melhorando 

o atendimento de cada unidade. Fez mais algumas considerações, agradeceu.   Em sequência 

quem utilizou a tribuna foi o vereador José Elói Crestani que iniciou cumprimentando a 

todos, falando sobre a Mesa Diretora, onde haverá eleição hoje para o próximo biênio. Disse 

que teve o incentivo de alguns colegas vereadores do seu partido para esse pleito, citando que 

pela primeira vez terá uma chapa composta por quatro partidos diferentes, sendo MDB, 

PSDB, PT e PDT. Buscou montar essa chapa, pois a população esta desacreditada com a 

política, preferindo trabalhar unindo pelo bem da população. Falou que já passou por alguns 

momentos importantes nessa casa de leis, no período enquanto presidente, estando preparado 

para mais uma gestão. Lutara para o prefeito possa desenvolver seu trabalho com o apoio 

dessa casa de leis, para buscar o melhor para o município. Por fim solicitou o voto de cada 

vereador para trabalhar por esta casa de leis, agradeceu. Na seqüência, utilizou à tribuna a 

vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) que iniciou seu discurso cumprimentando a 

todos, parabenizando a Fanfarra Municipal por mais essa conquista e a Prefeitura através a 

Secretaria de Educação pelo evento voltado para a educação. Sobre a cobrança da vereadora 

Elisa sobre os médicos, disse que houve algumas demissões, mas houve também a 

contratação de novos médicos que ainda não chegaram ao município para iniciar seus 

trabalhos. Citou também alguns serviços realizados pela Secretaria de Infraestrutura buscando 

atender a demanda reivindicada pela população na zona rural e também na zona urbana. 

Citou também que estará em funcionamento na próxima semana, o Semáforo nas 

proximidades das Escolas Presbiteriana e Marinês e que em breve os outros semáforos que 

serão instalados no município. Disse estar tranqüila sobre a eleição para a Mesa Diretora 
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desejando boa sorte aos candidatos. Agradeceu. Prosseguindo, o vereador Demilson Nunes 

Siqueira iniciou cumprimentando a todos os presentes, falando que esteve visitando o 

município de Nova Monte Verde, participando de um evento ciclístico, cobrando mais 

incentivo por parte do Executivo Municipal aos desportistas. Disse que as poucas chuvas que 

ocorreram já abriram buracos na Avenida Robson Silva, solicitando que sejam feitos reparos 

para não prejudicar a trafegabilidade. Sobre a Mesa Diretora disse estar tranqüilo, dizendo que 

pretende juntos com os colegas fazer um bom trabalho na gestão da Casa de Leis. Agradeceu. 

Em seqüência, o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) iniciou o discurso 

cumprimentando a todos os presentes, dizendo que ouviu uma matéria na rádio Bambina 

sobre a prisão e condenação do “Peninha” ou “Tarado da Lanterna” por mais de cento e vinte 

anos em regime fechado. Aproveitou para fazer uma comparação com a corrupção nos 

Governos que desviaram recursos, citando em especial a falta de UTIs no município, e não 

estão presos pelos crimes cometidos. Falou que esteve conversando com um servidor da 

Secretaria de Obras que daqui a alguns dias estará faltando pneus para os caminhões de lixo, 

uma vez que já foi realizado o pedido a mais de quatro meses e até o presente não foram 

adquiridos. Agradeceu. Prosseguindo, o vereador Marcos Roberto Menin iniciou 

cumprimentando a todos, parabenizando o Secretário de Esporte Rodrigo da Associação do 

Bom Pastor, pelo campeonato que esta sendo realizado na comunidade. Disse que estará 

lutando pela construção de uma quadra de areia ao lado do Posto de Saúde do Jardim das 

Flores, onde o município ainda possui áreas disponíveis. Sobre a Mesa Diretora, disse que é 

um ato de democracia, parabenizando todos os candidatos e que deve ser uma eleição sadia, 

sem conflitos. Por fim desejou uma semana abençoada a todos e boa sorte a todos os 

candidatos que estão buscando o melhor pelo município. Agradeceu. O senhor presidente 

comunicou que o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) não se encontra presente no 

momento da sessão. Na sequência utilizou a tribuna o vereador Mequiel Zacarias Ferreira 

cumprimentando a todos, parabenizou o servidor Sérgio pela passagem de seu aniversário, a 

Fanfarra Municipal por mais uma conquista no IV Concurso de Bandas e Fanfarras, e a 

Secretaria de Educação pela realização do PNAIC. Convidou para uma audiência na 

Secretaria de Educação, estendido aos Vereadores, Prefeito, Conselho de Educação e 

SINTEP, para discutir sobre o quadro funcional da secretaria, e também sobre uma reunião 
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com a CAB que ocorrerá amanhã para discutir sobre as reivindicações da população. Falou 

sobre a obra da creche do Jardim Panorama, solicitando que todos possam acompanhar e 

realizar uma visita, uma vez que a conclusão da obra está prevista para final deste ano. 

Cobrou algumas demandas feitas ao Prefeito em reunião que até o presente momento não foi 

atendido: a realização de tapa buraco na avenida Robson Silva e nos bairros Jardim das Flores 

e Bom Pastor, a coleta do lixo seco conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de 

Infraestrutura, a limpeza e manutenção da Praça Cívica e praça da Figueira, celeridade no 

Projeto do CONDEMA que está parado nas comissões, dentre vários outros. Disse que está 

fazendo parte da chapa de vereador Eloi juntamente com os vereadores Demilson e Elisa, 

desejando sorte a todos. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Neste momento, 

transferida a condução da presidência ao vice-presidente, o vereador Emerson Sais 

Machado iniciou cumprimentando a todos, parabenizando o servidor Higor pela passagem 

de seu aniversário. Sobre a Mesa Diretora, disse que ninguém é inimigo de ninguém, e será 

uma eleição tranqüila e democrática, desejando boa sorte a todos. Falou que agradece sempre 

por ser eleito em três mandatos como vereador, solicitando o voto dos colegas que compõe a 

Mesa Diretora para esta eleição, pedindo o voto de confiança dos vereadores Cidão, Luiz 

Carlos, Tuti, Cida e Dida. Assim como o vereador Eloi mencionou sobre a sua chapa, disse 

que sua chapa também é composta por quatro partidos diferentes, sendo MDB, PSD, DEM e 

PSC. Cobrou sobre um requerimento solicitando as últimas contratações realizadas pelo 

Executivo que tem que buscar diminuir o índice da folha e até o presente momento não foi 

atendido. Sobre os boatos que estão circulando que havia falado mal do deputado Nininho, se 

colocou a disposição para qualquer esclarecimento, dizendo que o deputado tem ajudado e 

muito o município, mesmo não sendo o seu reduto, mas fez muito pelo município. Fez suas 

considerações finais, agradeceu. Retornando à Presidência, 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 da Redação 

Final do Projeto de Lei nº 017/2018, que em súmula "dispõe sobre critérios para contratação 

de empresas prestadoras de serviços pela Administração Pública Municipal, que incluam 

veículos tipo caminhões em geral, sua estrutura, e dá outras providências”, de autoria do 

vereador Emerson Sais Machado, o qual não havendo discussões, a matéria foi colocada em 
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votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo solicitou a leitura da Moção nº 

031/2018, de “CONGRATULAÇÕES com o Tiro de Guerra 09/001 pelos serviços 

prestados ao município, extensiva aos subtenentes Luís Fábio De Paula E Antônio Pedrosa 

Lima, bem como, aos atiradores da turma de 2018”, de autoria do Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira, a qual foi discutida pelos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, o qual esclareceu 

que esta moção é devida a comemoração do Dia do Soldado no próximo dia 25 de agosto e 

que acompanha o trabalho realizado pelo Tiro de Guerra mesmo com todas as dificuldades 

enfrentadas devido à falta de recurso. Citou as atividades realizadas, sendo: “Campanha 

Permanente “Braço Forte, Mão Amiga”; Mutirão de limpeza no Cemitério Municipal de Alta 

Floresta; Apoio na Organização e Execução da Caminhada da Natureza; Apoio na 

Organização e Execução da Corrida da Liberdade; Apoio na Organização e Execução da 

Campanha para arrecadação de Alimentos “Mão Amiga”; Mutirão de limpeza na estrada de 

acesso ao Aterro Sanitário de Alta Floresta; Projeto “Atirador por 1 dia”; Apoio na 

Panfletagem de Divulgação da Campanha de Vacinação contra Pólio e Sarampo, coordenada 

pelo Rotary Clube de Alta Floresta; Apoio às Escolas na divulgação, conhecimento e 

execução dos Atos Cívicos; Apoio na Organização, Planejamento e Execução das Atividades 

Cívico-sociais em comemoração ao Aniversário do Município de Alta Floresta”. Disse que 

mesmo sendo obrigatória a participação no Exército pelos jovens, o trabalho realizado é 

voluntário. Charles Miranda Medeiros parabenizou o vereador pela moção e ao Tiro de 

Guerra pelo reconhecimento. Disse que sempre auxilia na realização das atividades, 

parabenizando os subtenentes pelo excelente trabalho que realizam junto aos jovens, se 

colocando a disposição para qualquer ajuda. Após as discussões, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Após, o Senhor Presidente comunicou que, 

neste momento, será realizada a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Alta 

Floresta, Biênio 2015/2016. Comunicou, ainda que, foi recebido o registro de duas Chapas, 

denominadas: “Legislativo em Ação IV”, encabeçada pelo Vereador Emerson Sais 

Machado, e “Legislativo para Todos”, encabeçada pelo Vereador José Elói Crestani. Em 

seguida o Senhor Presidente solicitou do Senhor Secretário a leitura dos Requerimentos de 

Registros das referidas Chapas, o qual assim o fez. Na sequência, foi colocada em discussão a 

Eleição da Mesa Diretora, sendo discutida pelos Vereadores: Valdecir Jose dos Santos 
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(Mendonça) iniciou falando ser transparente naquilo que decide e que consta em seu 

coração, dizendo não haver problemas e nem restrição com nenhum candidato, declarando 

seu voto para o vereador Emerson Machado. Charles Miranda Medeiros disse que antes de 

falar da mesa, parabenizando o Nilson Rodrigues que foi um grande opositor e o Militão por 

ser um grande líder, que já passaram nesta Casa de Leis. Parabenizou ao Vereador Elói por 

ser uma grande pessoa, e o vereador Emerson por ser um grande amigo, e que mesmo com 

todos os problemas não guarda mágoa de ninguém. Por fim declarou seu voto ao vereador 

Emerson Machado. José Elói Crestani disse que não ira pedir voto para a chapa do vereador 

Emerson, mas pedirá o voto de confiança dos vereadores Luiz Carlos, Cida, Tuti, Cidão e do 

Dida, dizendo que o melhor vencerá. José Aparecido dos Santos (Cidão) falou sobre o 

vereador Elói, dizendo que é tão fácil administrar a vitória, mas tão difícil de administrar a 

derrota como está fazendo. Disse que o mais difícil foi acompanhar o sofrimento de um 

familiar, e naquele momento o vereador Emerson o ajudou, declarando seu voto ao Emerson 

de gratidão pelo que ele tem feito. Marcos Roberto Menin disse que faz parte da chapa do 

vereador Emerson, e que votaria no candidato que estaria junto do partido do Prefeito que é o 

MDB e que de maneira alguma votaria contrário a chapa na qual faz parte. Mequiel 

Zacarias Ferreira disse que faz parte da chapa do vereador Eloi, e que foi procurado 

também pelo vereador Emerson, mas por haver iniciado a conversa com o vereador Eloi e 

estabelecer condição de atuação mais próxima do mandato. Deixa claro que de maneira 

alguma solicitou algum favorecimento de cargo ou similar para compor a chapa, e que será 

apenas para lutar pelo bem comum, considerando especialmente a condição de exercício do 

mandato participativo popular enquanto mesa diretora, pedindo o voto de cada colega 

vereador. Elisa Gomes Machado disse que também foi procurada e convidada pelo 

vereador Eloi, a qual faz parte da chapa, para ter um mandato participativo e em prol a 

população, pedindo o voto de cada colega vereador pela transparência, não dizendo que a 

chapa atual não teve. Valdecir Jose dos Santos (Mendonça) Na fala do vereador Charles 

sobre transparência, disse que seu voto é transparente e de coração, não havendo qualquer tipo 

de negociação para ter cargos. Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) parabenizou as duas 

chapas, dizendo que já votou no presidente na primeira eleição, e foi procurado pelo vereador 

Eloi, a qual declarou seu voto para a chapa do Vereador Eloi. Silvino Carlos Pires Pereira 
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(Dida) falou que em 2013, votou a favor do vereador Emerson, em 2015 votou contra por 

compor outra chapa. Declarou que seu voto será para a chapa do Vereador Emerson, por ter 

atendido na questão do chamamento dos aprovados no concurso e sempre estar a disposição 

quando necessário. Demilson Nunes Siqueira disse que aceitou ser vice-presidente na chapa 

do vereador Eloi, por ter feito uma boa administração anteriormente e chegou a devolver 

recurso, que foi utilizado para aquisição de um ônibus para auxiliar a Secretaria de Esportes. 

José Elói Crestani disse mais uma vez, solicitando voto dos colegas vereadores para sua 

chapa e falou ao vereador Dida que sempre houve sintonia no partido, mas dessa vez não 

houve entendimento. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Charles Miranda 

Medeiros disse respeitar o discurso de todos os vereadores, falando que o recurso da Câmara 

tem que ser investido na Câmara e não ser devolvido ao executivo que já possuiu recurso para 

suas ações. Luiz Carlos de Queiróz disse concordar com o vereador Charles, onde o recurso 

do Legislativo tem que ser investido na Câmara, principalmente nos servidores desta Casa de 

Leis. Falou que esta participando da décima eleição para a mesa diretora, sabendo da 

dificuldade por serem dois candidatos do mesmo partido, declarando seu voto para a chapa 

do vereador Emerson. Emerson Sais Machado falou que no primeiro mandato como 

Presidente fez uma ala para o administrativo, uma sala de reunião e a sala do presidente. Disse 

que já devolveu recurso ao executivo para ajudar no tapa-buraco, mas o recurso do 

Legislativo tem que ser investido no Legislativo, buscando sempre melhorias. Após as 

discussões, o Senhor Presidente informou que, a votação será por ordem alfabética, pelo 

processo nominal, e à medida que os Senhores Vereadores forem chamados, expressarão os 

seus votos à respectiva Chapa correspondente. Assim, em conformidade com o Regimento 

Interno, o Senhor Presidente solicitou do Senhor Secretário a leitura da Chamada Regimental, 

o qual assim o fez. Passando à votação, o Senhor Presidente iniciou a chamada dos Senhores 

Vereadores, em ordem alfabética, para declararem seus votos, ficando a votação da seguinte 

maneira: Aparecida Scatambuli Sicuto, “Legislativo para Todos”; Charles Miranda 

Medeiros, “Legislativo em Ação IV”; Demilson Nunes Siqueira, “Legislativo para 

Todos”; Elisa Gomes Machado, “Legislativo para Todos”; Emerson Sais Machado, 

“Legislativo em Ação IV”; José Aparecido dos Santos (Cidão), “Legislativo em Ação IV”; 

José Elói Crestani, “Legislativo para Todos”; Luiz Carlos de Queiroz, “Legislativo em 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 9 de 9 
 

Avenida Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829/3716 

email: contato@altafloresta.mt.leg.br _ site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

 

Ação IV”; Marcos Roberto Menin, “Legislativo em Ação IV”; Mequiel Zacarias Ferreira, 

“Legislativo para Todos”; Oslen Dias dos Santos (Tuti), disse respeitar os dois candidatos e 

tem o respeito de cada um, abstendo seu voto; Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires), 

“Legislativo em Ação IV”; Valdecir José dos Santos (Mendonça), “Legislativo em Ação 

IV”. Após a votação, ficou o seguinte resultado: Chapa “Legislativo em Ação IV”, 07 (sete) 

votos, Chapa “Legislativo para Todos”, 05 (quatro) votos e uma abstenção. Portanto, o 

Senhor Presidente proclamou eleita a Chapa denominada “Legislativo em Ação IV”, 

composta pelos Vereadores: Presidente: Emerson Sais Machado; Vice Presidente: Charles 

Miranda Medeiros; 1º Secretário: Marcos Roberto Menin, e 2º Secretário: Valdecir José dos 

Santos (Mendonça), considerando-se os eleitos automaticamente empossados a partir do dia 

primeiro de janeiro de dois mil e dezenove, observada as regras de transição, se houver. Na 

sequencia o senhor presidente agradeceu aos vereadores que compõe a chapa vitoriosa e 

também aos vereadores Luiz Carlos, Cidão e Dida Pires que votaram favoráveis. 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 onze horas e vinte minutos. 


