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

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

abril do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e doze 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 (12° 

Sessão Ordinária), a qual foi aprovada. Prosseguindo solicitou a senhor 

secretário a leitura do Requerimento nº 032/2019, em regime de urgência 

especial ao Projeto de Lei nº 016/2019, o qual foi discutido pelo vereador 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) que cumprimentando a todos, registrou 

que na elaboração do requerimento pegou a assinatura apenas dos vereadores 

que estavam na Casa, porém espera contar como o voto favorável dos colegas 

vereadores na aprovação do requerimento. Após a discussão, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste intermédio, o 

senhor presidente suspendeu a sessão às nove horas e catorze minutos e 

convocou as comissões competentes para emitirem parecer ao Projeto de Lei nº 

016/2019. Retornando, a sessão reiniciou às nove horas e vinte e cinco minutos. 

Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes correspondências 

recebidas: Oficio N° 014/2019, encaminhando Contas Anuais de Governo – 

Balanço Anual Consolidado – Período: Jan/2018 a Dez/2018, do Contador 

Municipal, Ademir Caioni; Ofício nº 103/2019-DE, encaminhando o Balancete 

Financeiro relativo ao mês de março de 2019 do IPREAF, do Diretor Executivo 
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do IPREAF, Valmir Guedes Pereira; Convite para prestigiar o Desfile em 

comemoração ao Aniversário de 43 anos de Alta Floresta, que será realizado 19 

de maio do corrente, a partir das 07 horas, na Avenida Ariosto da Riva. Após o 

Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: 

Indicações n°s 144, 145, 146, 147 e 148/2019, de autoria da vereadora Elisa 

Gomes Machado; Indicações n°s 149, 150, 151, 152, 153 e 154/2019, de autoria 

do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Projeto de Lei nº 1982/2019, que em 

súmula “altera o artigo 10º da Lei Municipal nº 1458/2006, e dá outras 

providências”, de autoria do Executivo Municipal; Projeto de Lei nº 014/2019, 

que em súmula “denomina “Travessa Valdo Saggin” a Travessa CEPLAC, 

situada na Região Central, e dá outras providências” de autoria do vereador 

Marcos Roberto Menin; e Projeto de Lei nº 015/2019, que em súmula “dá nova 

denominação a Rua Juscelino Kubitschek (C-4).” de autoria do vereador Marcos 

Roberto Menin. 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 ordem de inscrição. O primeiro a utilizar a tribuna foi o 

vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) que iniciou cumprimentando a 

todos os presentes. Disse que não pode deixar de ser hipócrita em deixar de falar 

sobre as coisas boas que vem ocorrendo no município. Sobre a pessoa do 

Prefeito falou que é uma pessoa espetacular e que nunca deixou de atender 

ninguém quando procurado em seu gabinete, e sempre buscando o melhor para o 

município. Acrescentou que o Prefeito está perdendo seus bens por 

irresponsabilidade das pessoas que estão a sua volta e nem por isso deixa de 

realizar suas ações. Com relação à Secretaria de Infraestrutura, disse que 

também não nada a falar do Secretário Elói que vem desenvolvendo as ações 

conforme sua necessidade, pois na pasta tem mais pessoas que mandam na 

secretaria, prejudicando assim o atendimento a população. Sobre a ponte da 

Cidade Bela, disse que a ponte foi retirada devido ao perigo de cair e a chuva 
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não atrapalhou e nem está atrapalhando para que seja finalizada. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu. Na sequência, utilizou a tribuna o vereador 

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

sobre a questão da saúde, solicitando que seja agendada uma nova reunião com 

o Prefeito e dar continuidade as discussões já iniciadas. Por fim disse que é 

melhor ouvir e ficar calado. Agradeceu. Prosseguindo utilizou a tribuna à 

vereadora Elisa Gomes Machado que cumprimentando a todos, iniciou 

agradecendo e parabenizando os empresários e entidades pelos eventos e 

atividades realizadas, citando a 3ª TECNOALTA, APAE, Amigos dos Autistas, 

alunos da UNEMAT, ICV, dentre outros. Quando se fala no Executivo, deixa 

muito a desejar e não fazendo o dever de casa, citando a problemática na saúde, 

onde a secretária esta fazendo o impossível para buscar uma solução. Citou 

ainda o fechamento da Farmácia Básica da Rodoviária que foi fechada por falta 

de profissionais e disse que vem recebendo mensagens da população mostrando 

sua indignação pelo fechamento. Falou que está tranquila por sempre estar 

cobrando nesta tribuna toda essa problemática, onde faltam de tudo em todas as 

Unidades Básicas de Saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, medicamentos, 

correndo o risco de fechar e ainda mais grave, perdendo recursos 

constantemente devido a essas faltas. Por fim, esta aguardando que o prefeito 

assine o aditivo dos médicos para não deixar os PSF’s sem atendimento, e 

acrescentou que o prefeito foi notificado a realizar o concurso público num 

prazo de cento e cinquenta dias e resolva essa questão definitivamente. 

Agradeceu. Após, fez uso da palavra o vereador Charles Miranda Medeiros 

que iniciou cumprimentando a todos os presentes. Falou sobre a situação da 

saúde pública do município e ajudar a buscar uma solução o mais rápido 

possível para não prejudicar o atendimento a população. Acrescentou que os 

vereadores têm que intervir, pois os recursos estão sendo perdidos e o Executivo 

não está conseguindo achar uma saída. Solicitou ao Presidente que agende uma 

reunião o mais rápido possível, oficializando e contando com a assinatura de 

todos os vereadores, para que o Prefeito venha a esta Casa de Leis a fim de 
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buscar uma solução para o município. Disse que existe a boa vontade do 

Prefeito, porém não sabe identificar se realmente estão realizando aquilo que é 

determinado. Parabenizou os trabalhos que estão sendo realizados na Secretaria 

de Infraestrutura agradecendo em especial ao vereador Tuti que não mede 

esforços em buscar soluções para os problemas que vem ocorrendo. Solicitou 

que todos os vereadores façam esse trabalho ajudando o Executivo, mas nunca 

mandando e sim sugerindo melhorias das ações. Prosseguindo, utilizou a tribuna 

o vereador Luiz Carlos de Queiroz que iniciou cumprimentando a todos os 

presentes. Falou sobre a reunião com o Secretário de Infraestrutura realizada na 

semana passada, o qual saiu satisfeito devido ao secretário que se disponibilizou 

em atender e encaminhar a esta Casa de Leis o cronograma de trabalho a ser 

realizado. Mencionou ainda a falta de sintonia entre os secretários da 

administração municipal, dizendo que essa problemática poderia ter sido 

resolvida antes de chegar a esse ponto. Cobrou ainda a responsabilidade do 

Estado em cumprir com aquilo que é de sua responsabilidade. Pediu que os 

projetos que são encaminhados pelo Executivo, venham com parecer jurídico da 

prefeitura para melhor analisá-los. Disse que cada vereador tem seu papel 

importante dentro do Executivo e ser melhor aproveitado com suas idéias para o 

bem do município. Por fim solicitou a vereadora Cida que o secretário Elói 

encaminhe o mais rápido possível o cronograma das ações a serem feitas nos 

bairros e na zona rural. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Na 

Sequência, o vereador Silvino Carlos Dida Pires (Dida) que cumprimentando a 

todos, disse que foi muito importante à reunião de ontem com a equipe da 

Secretaria de Saúde, que vieram implorar por ajuda, onde a saúde esta falida, 

causas essas ocasionadas por falta de planejamento e corrupção que vem 

ocorrendo. Mencionou que a equipe da saúde não acredita que o Prefeito terá 

pulso firme para reverter essa situação e alguns colegas da base podem chegar a 

pedir seu afastamento para buscar uma solução para toda essa problemática. 

Falou que apresentou um projeto para revogar a Lei que determinou e criou um 

teto para os profissionais trabalharem e receberem novecentos e cinquenta reais 
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no final de cada mês, dificultando assim a contratação de novos profissionais. 

Acrescentou que é favor da realização do Concurso Público, e esta lei irá 

resolver esta problemática até a sua realização. Espera ainda que esta lei não seja 

vetada, pois o Executivo ficou de enviar novas regras e até presente momento 

não encaminhou. Fez suas considerações finais, agradeceu. Em prosseguimento, 

utilizou da tribuna a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) que 

cumprimentando a todos, parabenizou o ICV pelo evento realizado no último 

sábado em comemoração aos 20 anos de atividade, a Prefeitura pela realização 

da Caminhada Amigos do Autista, aos organizadores da 3ª TECNOALTA, e de 

outras atividades realizadas. Falou sobre a reunião ocorrida com a equipe da 

Secretaria de Saúde, que veio pedir socorro por hoje estar vencendo todos os 

contratos dos profissionais, e confirmou que o Prefeito não irá deixar isso 

acontecer e assinará um novo aditivo até que seja resolvida essa problemática 

para não deixar a saúde desatendida. Acrescentou que esse decreto será 

temporário e o Executivo tem que iniciar o processo de estudo de impacto para a 

realização do Concurso Público. Solicitou ao Presidente que agende uma 

reunião com o Prefeito e toda a equipe técnica para que juntos possam resolver 

essa problemática que está ocorrendo, em especial com a saúde. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu. Em seguida, utilizou a tribuna o vereador 

Demilson Nunes Siqueira que iniciou cumprimentando a todos os presentes. 

Fez uma breve menção sobre as atividades realizadas na área do esporte, 

parabenizando a equipe do atletismo pela participação nas corridas de rua, aos 

organizadores do primeiro Campeonato de Futebol de Base ocorrido nos dias 18 

a 21 de abril, aos organizadores do primeiro Campeonato no Campo Sintético da 

Avenida Mato Grosso que se iniciou nesse final de semana que passou, e ao 

Sindicato Rural pela organização da 3ª TECNOALTA. Fez suas considerações 

finais, agradeceu. Prosseguindo, utilizou a tribuna o vereador José Aparecido 

dos Santos (Cidão) que iniciou cumprimentando a todos os presentes. 

Agradeceu ao secretário Elói e prefeito Asiel pelo belíssimo trabalho que está 

sendo realizado no bairro Boa Nova com patrolamento, cascalhamento e tapa 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 6 de 12 
 
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 

buraco, melhorando a trafegabilidade das ruas, agradeceu também ao senhor 

Jonas que doou o cascalho para a recuperação das ruas do bairro. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu. Na sequência utilizou a tribuna o Vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira que cumprimentando a todos, iniciou 

parabenizando os organizadores da 4ª Caminhada de Conscientização do 

Autismo; o ICV em comemoração aos 20 anos de atividade, que realizaram 

atividade de comemoração; a CUFA pelas atividades realizadas, no Bairro Vila 

Nova; ao Tiago eleito novo presidente do Conselho Municipal de Saúde, 

destacando seu acompanhamento ao mesmo, aos alunos da APAE pela 

conquista do Concurso Regional de Dança. Aproveitou ainda para cobrar o 

Governo do Estado sobre os repasses que não estão sendo realizados para as 

unidades da APAE e SECITEC. Pontuou que os servidores das empresas 

terceirizadas continuam sem receber, evidenciando a falta de compromisso do 

Governo do Estado com relação a Educação e outros setores, o que não se pode 

admitir e que é preciso cobrar. Sobre a questão do Prefeito, em relação a saúde, 

disse que o tempo de ficar conversando já acabou, pois o conhecimento de causa 

o Prefeito já tem por estar a frente do Executivo há mais de seis anos, 

considerando esses pontos, a Câmara tem que tomar uma atitude mais firme, 

acredita que é caso de pedir CPI e afastamento. Pontuou que está se perdendo 

recursos de R$150.000,00 Reais da saúde, só em relação às Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) e Caps. Em relação a educação, as escolas que dependem de 

reformas estão a dois, três, quatro anos exigindo que sejam feitas as reformas e 

não são feitas. Citou o exemplo da Escola Benjamim de Pádua que iniciou o ano 

sem carteiras e teve que emprestá-las de uma instituição estadual para iniciar o 

ano letivo; destacou que a Creche do Panorama foi inaugurada e por falta de 

aquisição de materiais necessários deixa de atender mais alunos, já que tem salas 

que estão fechadas, quando poderiam ofertar mais vagas para a comunidade. O 

fechamento da Farmácia Básica da Rodoviária é outro ponto a ser destacado, 

evidenciou a dificuldade de moradores que precisarão se deslocar, por exemplo, 

do bairro Jardim Primavera até a Policlínica para pegar medicamento. Quem 
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depende de transporte público sofre mais ainda pela ineficiência do serviço. 

Acrescentou ainda que faltam coisas básicas, como a falta de gaze nos postos de 

saúde, o morador relatou em seu gabinete durante visita que procurou em três 

Postos e não tinha. Destacou que os Vereadores precisam ser bases da 

população, não de Secretários, não de Prefeito. Usando da prerrogativa 

regimental de aparte, fez uso da palavra o vereador Oslen Dias dos Santos 

(Tuti) falou que o vereador está coberto de razão e que a mesma pessoa o 

procurou também para reclamar sobre a falta de gaze nos Postos de Saúde. 

Retornando, o vereador Mequiel Zacarias Ferreira disse que esse problema é 

um de vários que existem, relatou ser inadmissível esses problemas que vem 

ocorrendo e a Câmara não deve mais só dialogar e sim tomar as atitudes. Sobre 

o parecer do Tribunal de Contas com relação às contratações, disse que vem se 

arrastando desde 2013 e nenhuma providência foi tomada, pontuou que se não 

houver um posicionamento mais firme a situação não será resolvida, pois o 

Prefeito não tem planejamento e nem domínio da equipe de trabalho dele. Por 

fim falou que receber em menos de uma semana o Secretário de Infraestrutura e 

de Saúde, nesta Casa de Leis para pedirem ajuda para a Câmara no diálogo com 

o prefeito, significa que o prefeito não está trabalhando da maneira correta e 

ponto. Fez suas considerações finais, agradeceu. Próximo a utilizar a tribuna 

Vereador Marcos Roberto Menin que cumprimentado a todos os presentes, 

iniciou parabenizando ao Sindicato Rural pela realização da 3ª TECNOALTA e 

pelas palestras que foram realizadas, todas em nível internacional, e aos 

organizadores pela realização da caminhada dos amigos do autismo. Mencionou 

sobre reunião da ocorrida com a equipe da saúde e ficou preocupado com tudo o 

que ouviu e disse que participou de outra reunião em seguida no qual foi cobrar 

que os projetos encaminhados a Casa de Leis precisariam ser encaminhados 

corretamente e com o parecer jurídico, e ouviram que o papel do vereador é de 

analisar e corrigir o projeto. Em resposta e saindo em defesa de um servidor 

desta casa, fez a leitura de uma matéria referente ao lançamento da 1ª Expo Alta 

Floresta, no qual um membro da imprensa local falou que não foi convidado 
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para participar do evento e ainda mencionou que servidores desta Casa só 

participaram do evento por serem “puxa sacos” de um ou de outro. Afirmou 

ainda ser desnecessário e infantil da parte de quem fez a matéria e que tem como 

confirmar que todos foram convidados sem haver qualquer distinção. Fez suas 

considerações finais, agradeceu. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador 

José Elói Crestani que cumprimento a todos os presentes, agradeceu ao prefeito 

Asiel no qual estiveram presentes em uma reunião com o Ministério Público e a 

Justiça, para discutir e buscar a regulamentação das áreas públicas do município 

e que no mais breve possível a equipe técnica da prefeitura estará encaminhando 

um projeto para apreciação desta Casa de Leis. Disse que estará aguardando a 

chegada do Prefeito para agendar uma reunião e discutir sobre um novo tipo de 

transporte “Urbano Norte” que está em atividade no município. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu. Neste intermédio o senhor presidente 

agradeceu e parabenizou aos organizadores pela realização da 3ª TECNOALTA 

e também aos responsáveis que irão promover a 1ª EXPO ALTA FLORESTA, 

sendo uma festa que não pode ficar fora das festividades do município. 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 solicitada ao secretário a leitura do Projeto De Lei Nº 016/2019, que 

em súmula “revoga a Lei Municipal nº 2.392/2017, que altera dispositivos da 

Lei Municipal nº 1.005/2001, e dá outras providências”, de autoria do vereador 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), o qual foi discutido pelos vereadores: 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) explicou que este projeto vem revogar o 

erro que a Câmara cometeu aprovando está Lei, pois havia ficado acordado que 

o Executivo encaminharia um novo projeto regularizando esta situação e até o 

presente momento não chegou. Acrescentou ainda que este projeto vem revogar 

e fazer com que o Executivo consiga contratar profissionais que venham receber 

um salário digno e poder trabalhar tranquilo. Acredita que esse projeto venha ser 

vetado por pessoas que mandam mais que o prefeito e que depois será derrubado 

por essa Casa de Leis. Emerson Sais Machado disse que a Prefeitura 
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encaminhou esse projeto a esta Casa de Leis com a promessa de encaminhar um 

novo projeto em 30 dias e que até hoje não chegou para sua regularizar essa 

situação. A desculpa dada pelo Executivo foi que o Prefeito seria afastado pelo 

Ministério Público e não tomaram nenhuma providência. Por fim falou que o 

projeto terá seu voto favorável. Charles Miranda Medeiros disse que votará 

favorável ao projeto e que o Executivo veio com a desculpa de regularizar o 

índice da folha, algo que não foi feito. Acredita que mesmo revogando esta Lei, 

não mudará muita coisa, pois não irão mudar a base salarial que estão 

oferecendo, ficando a critério do servidor de querer trabalhar ou não. Valdecir 

José dos Santos (Mendonça) disse que após a aprovação do projeto, acreditará 

que irão fazer a “cabeça” do prefeito para que vete o projeto e a Câmara tem que 

mostrar sua força e o bem que quer para o município. Elisa Gomes Machado 

disse que tem seu voto favorável ao projeto, pois os servidores têm todo o 

direito de receber horas extras, mencionando que juntamente com o vereador 

Mequiel, asseguraram no orçamento esse direito. Mequiel Zacarias Ferreira 

disse que não votou errado e que apenas foram enganados pelas promessas feitas 

pelo Executivo que não cumpriram com o que foi acordado, que era revisar e 

regularizar o PCCS dos servidores. Marcos Roberto Menin disse que tem seu 

voto favorável ao projeto, pelo Executivo não ter cumprido com o que foi 

prometido e disse ainda que se o prefeito vetar o projeto terá seu voto favorável 

para derrubá-lo. Oslen Dias dos Santos (Tuti) disse lembrar-se das discussões 

na época, que o Ministério Público tinha feito apenas uma recomendação e não 

determinação e agora estarão regularizando uma situação criada pelo Executivo. 

Falou que mesmo fazendo o Concurso Público como foi dito anteriormente, o 

índice da folha ficará alto, sendo necessário que seja realizado um estudo bem 

minucioso a fim de buscar uma solução o mais rápido possível. Elisa Gomes 

Machado falou que o concurso tem que acontecer, pois existem seiscentos 

cargos comissionados que estão sendo ocupados irregularmente e disse 

concordar sobre a necessidade realizar um estudo para melhorar o PCCS dos 

servidores e baixar o índice da folha. Valdecir José dos Santos (Mendonça) 
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disse que, se não época tivessem feito um estudo em todos os departamentos não 

teriam aprovado esta lei. Mencionou ainda que o Prefeito deveria ter uma pessoa 

formada na área para orientá-lo sobre os projetos que são encaminhados a esta 

Casa de Leis. José Elói Crestani parabenizou o vereador Dida pelo projeto e 

que pode contar com seu voto mesmo que venha a ser vetado pelo Executivo. 

Luiz Carlos de Queiroz parabenizou o vereador Dida pela propositura, pedindo 

que o Executivo não vete esse projeto, solicitando através da líder que faça essa 

intermediação, e que a Câmara ajude a melhorar o rendimento desses servidores. 

Charles Miranda Medeiros disse que se forem comparar os salários dos 

servidores com o dos funcionários da iniciativa privada irá haver uma grande 

discrepância, e por esse motivo o município não esta conseguindo contratar. Por 

fim parabenizou o vereador Dida pela propositura. Oslen Dias dos Santos 

(Tuti) disse que a prefeitura tem seiscentos comissionados contratados, e a 

maioria deles esta na educação, sendo que todos os departamentos precisam de 

servidores para compor suas pastas. Acrescentou que o índice da folha irá 

continuar alto e o município precisa fazer um estudo e buscar uma solução. 

Emerson Sais Machado disse que será necessário que o Executivo melhore a 

receita para acabar com essa problemática sobre o índice da folha, citando que 

outros municípios tiveram a coragem e fizeram as alterações no código 

tributário e planta genérica e acabaram com essa problemática. Após a 

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

unanimidade. Neste momento a Vereadora Elisa Gomes Machado, solicitou 

questão de ordem para que os requerimentos pudessem ser lidos, discutidos e 

votados em bloco, o qual após consultar o plenário, foi aprovado por todos. Na 

sequencia, foi solicitada ao secretário a leitura em bloco do Requerimento nº 

029/2019, que “REQUER NOVAMENTE que seja oficiado o Prefeito 

Municipal, para que através do departamento competente determine o envio das 

medidas adotadas (imediatas e a longo prazo) para resolver o problema do índice 

de folha do Executivo Municipal, considerando que na última prestação de 

contas do Quadrimestre (28.02.2019), este índice supera 60%, descumprindo a 
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Lei de Responsabilidade Fiscal e inviabilizando determinadas ações do mesmo, 

para apreciação”, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; 

Requerimento nº 030/2019, que “REQUER que seja oficiado o Prefeito 

Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, que determine aos departamentos 

responsáveis que envie o balancete geral do ano de 2018, bem como os 

balancetes mensais de janeiro, fevereiro e março do ano de 2019, conforme 

determina a Lei Orgânica do Município em seu Artigo 59, Parágrafo 1º, Inciso 

XIII, para apreciação”, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; 

Requerimento nº 031/2019, que “REQUER que seja oficiado o Prefeito 

Municipal e a Chefia de Controle de Gestão, que enviem lotacionograma geral 

atualizado da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, para apreciação”, de autoria 

do vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual foi discutido pelos vereadores: 

Mequiel Zacarias Ferreira que fez uma breve explanação sobre os 

requerimentos de sua autoria, dizendo que refez novamente o Requerimento nº 

029/2019, pois completou um mês da solicitação anterior e ainda não foi 

respondido. Sobre o Requerimento nº 030/2019 disse que foi atendido 

parcialmente, sendo atendido somente o Balanço Geral Anual referente a 2018, 

ficando faltando os balancetes mensais de 2019. E por fim o Requerimento nº 

031/2019 para identificar o quadro de servidores, uma vez que o índice da folha 

está inchado e as contratações de servidores não param, conforme vem 

acompanhando no Diário Oficial e quer identificar as reais necessidades dessas 

contratações que ocorrem com frequência. Marcos Roberto Menin disse que 

cobrou na reunião com o Executivo e ouviu que a culpa é dos vereadores, porém 

quando questionados não quiseram citar nomes. Afirmou ainda não ter nenhuma 

indicação na Prefeitura. Por fim declarou seu voto favorável. Valdecir José dos 

Santos (Mendonça) disse que estar tranquilo perante o que foi dito sobre o 

inchaço da folha, que não possui indicações também e que votará favorável aos 

requerimentos. Após as discussões, as matérias foram colocadas em votação em 

bloco, as quais foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, o Senhor 

Presidente comunicou os Senhores Vereadores que a Ata desta Sessão será 
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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 e dois 

minutos, e eu, Sérgio Luiz Brunca Júnior, Agente Administrativo, 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. 


