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Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte, reuniu-se 

ordinariamente nas dependências da Câmara Municipal de Alta Floresta, Mato 

Grosso, em comum acordo, às 10h30min, a Comissão de Fiscalização e 

Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO)
1
, com a presença 

dos membros, Marcos Roberto Menin, presidente, que dirigiu os trabalhos; 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), vice-presidente/relatora; e Valdecir José 

dos Santos (Mendonça), contando também a presença e apoio de representantes 

da Secretaria de Divisão Parlamentar
2
 e  de apoio às comissões permanentes, 

com a finalidade de tratarem do seguinte Expediente: 1) cópia digital do 

Processo nº 16.757-6/2018, 19.442-5/2019 e 12.822-8/2019 (apensos) que trata 

das Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, 

relativas ao exercício de 2018, ingresso (nesta comissão) em 27/03/2020, o qual, 

o presidente desta comissão, vereador Marcos Roberto Menin, cumprimentando 

e agradecendo a presença de todos, novamente ratificou o recebimento, 

tempestivamente, em 15/04/2019, das alegações de Defesa apresentadas pelo 

gestor através do Ofício/Gab nº 120/2020, logo, transferindo a palavra a relatora 

do processo, vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), a qual, seguindo e 

concluindo os autos à sua análise anteriormente apresentada por meio do 

Relatório Preliminar de 17/03/2020 e, considerando a apresentação, 

tempestivamente, de defesa pelo Gestor Asiel Bezerra de Araújo, das Contas 

Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta encaminhada pelo 

Ofício GP- 120/2020, de 15/04/2020, contendo 58 laudas, da análise do processo 

apresentou o relatório conclusivo, rejeitando o Parecer Prévio nº 89/2019 – TP  

e, em conformidade com a legislação vigente, votou no sentido de emitir 

Projeto de Decreto Legislativo pela aprovação das Contas. Os vereadores 

Marcos Roberto Menin e Valdecir José dos Santos (Mendonça), dá análise do 

processo, acompanharam integralmente o voto da Relatora, sem qualquer 

ressalva. Assim sendo, concluída a votação, ficou definido por unanimidade, 

pela emissão de Projeto de Decreto Legislativo pela aprovação das Contas 

Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, relativas 

ao exercício de 2018, gestão do Sr. Asiel Bezerra de Araújo, logo, nos 
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explícitos do § 1º artigo 198 do Regimento Interno, foi editado e assinado a 

devida propositura pelos membros da comissão, na forma do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 012/2020, vinculando-se o mesmo aos autos e, logo, 

remetendo-o ao gabinete do presidente para os procedimentos necessários. Nada 

mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião e eu, Regicleiton Caldas 

de Meneses, Secretário de Apoio as Comissões, sob a orientação da Secretaria 

de Divisão Parlamentar, lavrei e digitei a presente ata, que após lida e achada 

conforme vai por mim subscrita e assinada pelos membros da comissão. 
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