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

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

ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e quatorze 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 (13° 

Sessão Ordinária), a qual foi aprovada. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura 

das seguintes correspondências recebidas: Ofício Circular nº 007/2019-DL, 

encaminhando a relação de processos licitatórios homologados, do Chefe do 

Departamento de Licitação, Paulo Fernando do Nascimento Martins; Oficio nº 

313/2019/GAB/SME/AF, informando que a Secretaria Municipal de Educação foi 

parabenizada pelo serviço de coleta de dados da freqüência escolar do Programa 

Bolsa Família, referente aos meses de fevereiro e março de 2019, da Secretária 

Municipal de Educação, Maria Iunar de Freitas Portão; e Ofício nº 036/2019-DCJ, 

convite para participar do Fórum Municipal de Cultura, no dia 09/05/19 às 19h no 

Teatro Agostinho Bizinoto, do Diretor de Cultura e Juventude, Vanderlei Xavier de 

Lima. Após o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em 

apresentação: Indicação nº 155/2019, de autoria da vereadora Aparecida Scatambuli 

Sicuto (Cida); Indicação n° 156/2019, de autoria do vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça); Indicação n° 157, 158, 159 e 160/2019, de autoria da vereadora 

Elisa Gomes Machado; Indicação n° 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 

170 e 171/2019, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Projeto de Lei nº 

017/2019, que em súmula “dispõe sobre a instituição do “Abril Laranja” no âmbito 
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do município, mês de prevenção da crueldade contra os animais, e dá outras 

providências”, de autoria do vereador Charles Miranda Medeiros; Projetos de 

Decretos Legislativos nºs 003 à 010/2019, de que tratam da concessão de Títulos de 

Cidadão Honorário às personalidades que especificam, de autoria dos vereadores que 

especificam. 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 

Administração tem que realizar reuniões com os secretários, marcando essas 

reuniões nas terças-feiras, e aproveitou para pedir providências relacionadas aos 

secretários nomeados pelo prefeito, cobrando que o Chefe do Executivo exonere os 

secretários que não estão desempenhando seu papel, pois ocupam cargo de 

confiança. Falou que não é oposição do prefeito e que nessa Casa de leis não existe 

oposição. Agradeceu ao deputado federal Carlos Bezerra pela emenda destinada para 

a pavimentação dos bairros Jardim guaraná e Boa Esperança e que os moradores 

aguardam ansiosos pelo inicio das obras. Sugeriu ainda que a pavimentação deveria 

ocorrer nas avenidas, pois os comércios são os que mais sofrem com a poeira. Falou 

sobre a demora na construção da ponte no bairro Cidade Bela, solicitando a 

conclusão o mais rápido possível. Deixou seu apoio aos taxistas naquilo que for 

possível. Frisou sobre a limpeza da cidade que está demorando muito, precisando de 

agilidade para deixar a cidade limpa, principalmente a grande Cidade Alta. Neste 

intermédio o senhor presidente lembrou que a emenda de pavimentação do Jardim 

Guaraná e Boa Esperança, a Câmara já aprovou esse projeto, e a questão da 

elaboração do serviço em ruas de mais fluxos, já não cabe a Câmara de Vereadores, 

mas sim da Prefeitura. Na sequência, utilizou a tribuna o vereador Oslen Dias dos 

Santos (Tuti) que cumprimentando a todos, solicitou ao presidente que agende uma 

reunião com Prefeito para discutir sobre a saúde do município. Disse que é uma 

questão delicada e parece que se complicou mais ainda, precisando sentar e 
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conversar para resolver essa questão, citando que um senhor que atendeu agora a 

pouco, o falou que na Policlínica não está tendo gaze, sendo lamentável este tipo de 

situação. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Prosseguindo utilizou a 

tribuna à vereadora Elisa Gomes Machado que cumprimentando a todos, iniciou 

frisando que realiza as cobranças e quando é atendida, vem a tribuna para agradecer, 

citando a aquisição das carteiras para a Escola Benjamin de Pádua e outras escolas, 

realizado pela Secretaria de Educação. Mencionou ainda sobre o transporte escolar 

da Escola Rodrigues Alves que voltou a sua normalidade, porém na Comunidade 

Água Limpa o ônibus está quebrado, deixando os alunos sem aula. Falou que esteve 

realizando várias visitas, e uma delas ocorreu na Secretaria de Saúde para buscar 

respostas sobre a situação do Concurso Público, porém a Secretária informou que até 

o momento não tem nada resolvido. Falou ser é inadmissível chegar nessa tribuna e 

dizer que não tem nem o básico para fazer curativo e esteve no Setor de Fisioterapia, 

localizado em anexo a Policlínica para verificar o motivo de estar fechado, o qual 

teve a informação que era por falta de material básico para limpeza, e os mesmos 

foram adquiridos por pacientes e funcionários para que pudesse ser reaberto. 

Constatou-se ainda a pouca presença de pacientes, sendo informada que a Van que 

realiza o transporte está quebrada e por esse motivo o paciente não estavam indo. 

Acrescentou que a Secretária está muito empenhada em resolver essas situações, 

porém cabe aos outros departamentos serem mais ágeis e desburocratizar para que 

possa atender melhor a população. Disse ainda que o Prefeito deve priorizar a saúde, 

que hoje tem um orçamento de vinte e sete milhões quinhentos e quarenta e nove mil 

setecentos e trinta reais, aprovado por essa Casa de Leis, e o que falta é planejar 

melhor as ações para que, pelos menos os medicamentos básicos possam estar à 

disposição da população, pois tanto o Governo Federal quanto o Governo Estadual 

repassam ao município mais de quinhentos mil por ano. Acrescentou ainda ser uma 

vergonha para está Casa de Leis devido a tantas cobranças que recebem em todas as 

sessões, porém não fugindo que o foco principal que é a saúde. Parabenizou alguns 

servidores do CAPS que se doam para realizar um bom atendimento aos pacientes. 

Por fim deixou um abraço carioso a todas as mães de nossa querida Alta Floresta. 
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Após, fez uso da palavra o vereador Charles Miranda Medeiros que iniciou 

cumprimentando a todos os presentes. Falou da necessidade de ajustar o orçamento 

do município, devido os departamentos da Prefeitura estarem passando por 

deficiência, e que tanto a Administração Federal quanto a Estadual tenham um olhar 

mais radiante para a população. Mencionou que durante uma reunião com o prefeito, 

o mesmo falou sobre a dificuldade financeira que o município vem enfrentando, e 

que o orçamento desse ano é de cento e trinta milhões, sendo trinta milhões para 

previdência, setenta milhões para a folha de pagamento, sobrando trinta milhões para 

fazer toda a manutenção do município, e se dividir esses trinta milhões em doze 

meses, dará um pouco mais de dois milhões por mês, ficando difícil de cuidar dos 

três mil quilômetros de vias e estradas e de todas as outras áreas. Acrescentou que o 

Executivo necessita elaborar projetos e planejar suas ações, e o primeiro ato é 

enxugar a folha e baixar o índice para que possam sobrar mais recursos a serem 

investidos no município. Citou ainda que existem outros problemas que foram 

criados em gestões anteriores que causaram esses problemas gravíssimos, onde às 

vezes é preciso contratar um interino para fazer serviço de dois concursados. Outro 

exemplo é na educação, pois no edital do concurso era para trabalhar quarenta horas, 

porém com tempo conseguiram baixar para trinta horas, tendo a necessidade de se 

contratar um interino. Falou ainda sobre o PCCS que foi aprovado em 2012 pela 

Câmara e quando o prefeito assumiu em 2013, já estava em vigor esse 

enquadramento, que aumentou de dez a doze por cento na folha de pagamento, 

ocasionando toda essa situação. Mais uma vez cobrou da Secretaria de Educação a 

disponibilização de um monitor dentro do ônibus, pois muitas crianças estão 

sofrendo BULLYING, e o motorista não tem como estar monitorando por estar em 

total atenção no trânsito. Alertou que, professor não é pai, e a educação tem que vir 

de dentro de casa, e a criança tem que respeitar o próximo. Agradeceu a todos os 

servidores públicos pelo atendimento e a todas as mães pelo seu dia. Prosseguindo, 

utilizou a tribuna o vereador Luiz Carlos de Queiroz que iniciou cumprimentando a 

todos os presentes. Pediu aos secretários que encaminhem a programação de ações a 

serem realizados e também solicitou a programação da coleta de lixo seco. Cobrou 
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também a secretaria responsável pela poda das árvores que encaminhe a 

programação para apreciação. Solicitou a restauração das calçadas do município, por 

estar à maioria com problemas e também alguma sinalização na esquina da Avenida 

Julio Campos, próximo ao Posto G3. Fez uma breve menção sobre as condições que 

encontram as vias do município e também da rodovia que se encontra com muitos 

buracos. Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o vereador 

Oslen Dias dos Santos (Tuti) disse que foi feito um convênio com Estado para 

realizar o serviço de tapa-buraco. Retornando, o vereador Luiz Carlos de Queiroz 

disse que mesmo com esse convênio, o serviço é de responsabilidade do Estado e 

não dos municípios. Por fim solicitou uma reunião com Secretária de Saúde. Fez 

suas considerações finais, agradeceu. Prosseguindo, utilizou a tribuna o vereador 

José Aparecido dos Santos (Cidão) que iniciou cumprimentando a todos os 

presentes. Agradeceu o prefeito Asiel, o Secretário de Infraestrutura e em especial o 

servidor Biriba, pela restauração das ruas do Bairro Boa Nova, que estavam em 

estado de calamidade e intrafegáveis. Falou sobre o problema da saúde que virou um 

problema crônico, citando que assistiu pela televisão que pessoas estão morrendo nos 

Postos de Saúde de Sinop, não sendo um problema especifico de Alta Floresta, 

ocorrendo em todo Brasil, porém existe a necessidade de melhorar a saúde do 

município. Disse que está cansado de todas as terças-feiras, vir à tribuna e ficar 

falando sempre a mesma coisa. Fez suas considerações, agradeceu. Na sequencia, 

utilizou a tribuna o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira que cumprimentando a 

todos, iniciou dizendo que está cansado de esperar a reposta de seus requerimentos e 

indicações, pois o nível de transparência da Prefeitura está deixando a desejar, devido 

à falta de informações, se igualando a escala estadual e federal. Ressaltou que 

quando você faz um requerimento solicitando informações é para apreciá-las e 

verificar se necessita de providências, deixando as informações mais transparentes 

para sociedade. Cobrou a Líder do Prefeito na Câmara de Vereadores, que tem 

secretários que não respondem nada. Aproveitou ainda para cobrar sobre as 

alterações oriundas da avaliação do Plano Municipal de Educação que foi realizado 

em novembro de 2018, e que já está em maio de 2019, e até o presente momento não 
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veio para essa Casa de Leis o projeto com as alterações. Sobre as contratações, 

observou que no dia dois de maio foram feitas mais quatro contratações, e no dia seis 

de maio mais oito contratações, sendo que a prefeitura continua contratando, 

algumas delas relacionadas à pasta da saúde. Lamentou o fechamento da Casa 

PINARDI, quanto ao atendimento das crianças em situação de risco, recaindo a 

responsabilidade diretamente a Prefeitura, e também o fechamento da Delegacia 

Civil do município da Carlinda, e mesmo que seja de outro município, irá transferir 

responsabilidade do atendimento para o município. Lamentou ainda a não realização 

de audiência pública para discutir sobre as MTs, que foi solicitada e agendada por 

Carlinda, porém, foi cancelada. Falou sobre a visita do Deputado Estadual Valdir 

Barranco (PT) e da Deputada Federal Rosa Neide (PT) e que os levou para 

acompanhar todas as demandas da esfera estadual e federal, dentre elas a construção 

da sede do CEJA, contratação de professores na SECITECI, renovação de convênio 

com a APAE e conclusão das obras da UTI do Hospital Regional, que já possuem 

alguns aparelhos, e que necessita também ser regularizado o prédio e ter o alvará da 

Vigilância Sanitária. Falou sobre a visita que fez nas obras que estão em andamento 

no município, sendo todas elas com recursos federais, com contrapartida da 

Prefeitura. Fez mais algumas considerações, agradeceu. O próximo a utilizar a 

tribuna foi o vereador Marcos Roberto Menin que cumprimentado a todos os 

presentes, iniciou cumprimentado em especial a todas as mães presentes nesta 

sessão. Parabenizou o prefeito Tony de Paranaíta, pela operação tapa-buraco que está 

sendo realizado na MT-206 e MT-208 no trecho que liga Alta Floresta e Paranaíta, 

agradecendo o convênio com Estado. Solicitou ao Prefeito que agende uma reunião 

com o Governador juntamente com os deputados que representam o município e os 

vereadores que quiserem se fazer presentes. Parabenizou aos moradores do Jardim 

Primavera pelo torneio que foi organizado no bairro, mostrando a importância que é 

o campo de futebol para o bairro. Agradeceu e parabenizou o secretário Zamir pela 

abertura dos jogos da Copa Centro América e também aos organizadores da 

caminhada da natureza que mais uma vez bateu o recorde de participação. Solicitou 

ao Secretário de Obras que faça um serviço de qualidade nas ruas da cidade, pois os 
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bairros se encontram abandonados e com muitas ruas intrafegáveis. Por fim, lembrou 

que no próximo domingo será o Dia das Mães, parabenizando as mães e orientando a 

todos que deem valor em suas mães. 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 

Requerimento 039/2019 que em sumula “REQUER VISTA do Projeto de Lei nº 

013/2019, de iniciativa do vereador Emerson Sais Machado, que dispõe sobre a 

proibição de participação em licitações e celebração com o Poder Público de 

contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por 

pessoa física ou jurídica que são investigadas em procedimentos administrativos 

inquisitivos e judiciais e dá outras providências”, de autoria dos vereadores Luiz 

Carlos de Queiroz, Oslen Dias dos Santos (Tuti) e Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), a qual foi discutida pelos vereadores: Valdecir José Dos Santos 

(Mendonça) iniciou relatando a preocupação do Presidente relacionado às empresas 

que estão sendo investigadas, citando como exemplo “uma carreira de formiga que 

está destruindo uma lavoura, ai você tem que jogar o veneno é no formigueiro e não 

nas formigas”, e se existe uma irregularidade na empresa, alguém da Prefeitura está 

ajudando, tendo que fazer uma investigação mais aprofundada. Seu pedido de vista 

foi para melhorar o projeto, doendo a quem doer, para que possam ser todos 

investigados. Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) relatou que quando esse 

projeto foi apresentado pelo Presidente, nos bastidores políticos, falavam que não iria 

se votado em plenário. Disse que é uma matéria importante, e se ela vai ser julgada 

institucional lá na frente é outra situação, mais aqui tem um parecer jurídico que é 

favorável. Como exemplo falou que se a empresa que foi investigada e julgada em 

primeira estância, o certo é ser vetada para não participar mais de licitações. 

Lembrou que esse escândalo e essa malandragem não vêm de hoje, vindo desde o 

primeiro mandato do prefeito Asiel. Afirmou que é uma turma de malandro, que 

estão saqueando a prefeitura, por isso falta medicação e outras coisas básicas. Por 

fim falou que é favorável ao projeto, que o prefeito deveria ser afastado e o projeto 

deveria ser votado hoje. Emerson Sais Machado disse que esse projeto que 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 8 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 

apresentou, não tem afinidade de perseguir nenhum empresário, mas sim resguardar 

o patrimônio do município. Mencionou que se tem alguma empresa que está sendo 

investigada e denunciada, não participe mais de licitação. Solicitou que os nobres 

vereadores façam suas emendas nessa matéria o mais rápido possível, e que esse 

projeto é para todas as empresas. Valdecir José Dos Santos (Mendonça) deixou 

bem claro a todos os presentes e ouvintes da Rádio Câmara que é favorável a esse 

projeto, mas quer melhorar ainda mais o projeto. Emerson Sais Machado disse ao 

vereador Mendonça que se tiver alguma emenda que possa melhorar esse projeto ou 

alguma suspeita na prefeitura no setor de licitação. Falou ainda que o projeto está à 

disposição e inclusive já até passou pelas comissões. Após as discussões, a matéria 

foi colocada em votação, a qual foi aprovada com votos contrários dos vereadores: 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Mequiel Zacarias Ferreira, Elisa Gomes 

Machado, Demilson Nunes Siqueira e Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires). 

Neste momento o senhor presidente solicitou 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 035/2019, que “REQUER que seja oficiado o Prefeito Municipal, 

Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que através do órgão competente determine o 

envio a esta Casa de Leis das Folhas de Pagamento Analítica relativas aos meses de 

Março e Abril de 2019 dos servidores da Administração Pública Municipal, 

investidos em cargos nomeados e contratados, fazendo constar o nome do servidor, 

cargo, vencimento, gratificações, horas extras, adicionais, entre outros, além da 

repartição em que se encontra lotado, para apreciação”, de autoria da vereadora Elisa 

Gomes Machado; Requerimento nº 036/2019, 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 da vereadora Elisa Gomes Machado; Requerimento nº 

037/2019, que “REQUER que seja oficiado o Prefeito Municipal, que adote medidas 
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necessárias, em regime de urgência, para que seja restabelecido o funcionamento da 

Farmácia Básica, interrompido a partir de 02 de maio de 2019, conforme 

comunicado da Secretaria de Saúde”, de autoria do vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira; Requerimento nº 038/2019 que “REQUER que seja oficiado o Prefeito 

Municipal, que adote as medidas necessárias, em regime de urgência, quanto à 

reestruturação e regularização das cinco unidades básicas de saúde que estão com 

recebimento de recursos federais suspensos (Santa Bárbara, Élida Rocha Borges, 

Universitário, São José Operário e Rural), bem como, CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial) e NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família)”, de autoria do 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira; o qual foram discutidos pelos vereadores: Elisa 

Gomes Machado acrescentou razões as proposituras de sua autoria, acrescentando 

que em relação a folha de pagamento, está solicitando informações sobres as 

nomeações, querendo saber quem realmente está sendo contratado e para qual 

departamento prestara os serviços. Essa preocupação é devido ao déficit de 

servidores tanto na área da saúde quanto na educação. Já no outro requerimento quer 

informações sobre a merenda escolar, verificando não a qualidade e sim a quantidade 

que está sendo entregue, devido a existência de varias licitações realizadas, sendo 

uma realizada no dia quatro de fevereiro no valor de quatro milhões e cento setenta 

mil, ela foi feita dia 04 de fevereiro, outra licitação de cento e setenta mil, e no dia 

26/03 outra licitação de merenda escolar no valor de dois milhões duzentos e setenta 

dois mil e quinhentos reais. Falou da necessidade de verificar se a primeira licitação 

está prestes vencer para realizar essa de dois milhões, afirmando a necessidade de 

fiscalizar os recursos públicos. Sobre os requerimentos do vereador Mequiel, todos 

sabem da luta pela reabertura da Farmácia Básica da Rodoviária, e o quanto 

trabalham para que ela não fosse fechada, mais infelizmente não conseguiram devido 

à falta de vontade do Executivo, prejudicando principalmente os moradores da zona 

rural, que às vezes não tem dinheiro até mesmo para pagar um mototaxi para se 

deslocar até a Cidade Alta e para piorar às vezes não encontram o medicamento que 

necessitam. Declarou ser favorável a esse requerimento que solicita a abertura da 

Farmácia Básica da Rodoviária. Falou também das Unidades de Saúde que precisam 
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ser regularizadas para receberem os recursos que o município está perdendo, que 

giram em torno de cento e cinquenta mil por mês, por não estarem com a equipe 

completa para realizar os atendimentos. Por fim declarou seu voto favorável. 

Mequiel Zacarias Ferreira disse que esses dois requerimentos de sua autoria, estão 

sintonizados com as cobranças que vem realizando na tribuna. Sobre o fechamento 

da Farmácia Básica que é de suma importância para a população devido a sua 

localização. Citou ainda que a falta de gaze é tão simples de resolver, mas conforme 

foi informado pelo diretor de saúde existe uma dívida com os fornecedores em torno 

de cento trinta mil Reais, notando-se ainda que não existe preocupação nenhuma do 

Executivo em resolvê-lo. Falou que é inadmissível o município estar perdendo 

recursos, sendo que o prefeito sabe e não toma providências. Acrescentou que em 

conversa com a Secretária, foi informado que se tivessem visitado outras unidades de 

saúde a perca de recursos seria maior. Disse que não tem como dialogar mais com o 

prefeito e em seu ponto de vista o mesmo não tem competência para estar à frente da 

gestão. Mencionou que esse ano não foi encaminhado nenhum balancete mensal do 

executivo, para saber como estão às ações no município, sendo uma falta de 

comprometimento com essa Casa de Leis, e a transparência do município hoje é 

praticamente zero, com exceção de alguns secretários que fazem questão de 

responder as solicitações. Por fim falou que os vereadores deveriam entrar no 

Ministério Publico e pedir afastamento do prefeito. Charles Miranda Medeiros 

parabenizou os vereadores Mequiel e Elisa pelos requerimentos, declarando seu voto 

favorável. Citou o exemplo de uma senhora que ele atendeu no Posto de Saúde do 

Jardim Primavera, que pegou a receita mais não tinha a Farmácia Básica mais 

próxima de sua residência para retirar o medicamento. Acrescentou que os 

moradores dos bairros Jardim Panorama, Jardim Renascer, Jardim Primavera, Jardim 

das Oliveiras e Residencial Universitário estão desprovidos de atendimento na saúde 

principalmente com fechamento da Farmácia Básica da Rodoviária. Mencionou que 

um farmacêutico consta em seu contrato quarenta horas semanal, então ele tem que 

ficar vinte horas aqui no Centro e outras vinte na Cidade Alta, e perante o Conselho 

Regional de Farmácia, tem que ter um farmacêutico de plantão na farmácia, pois 
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somente ele poderá realizar a troca da medicação com o mesmo princípio que foi 

indicado pelo medico através da receita. Outra questão é em relação a conservação 

dos medicamentos que é o papel do farmacêutico, e aquisição direta da indústria, em 

vez de adquirir das distribuidoras, que deixam o medicamento mais caro. Por esse 

motivo que pede ao Executivo que faça um planejamento de suas ações. Elisa 

Gomes Machado disse que se fala tanto em planejamento, que acha estranho ter a 

Secretaria de Gestão, Finanças e Planejamento, Secretaria de Assuntos Estratégicos e 

Secretaria Executiva e nenhuma delas ajudam a planejar a utilização desses recursos 

da Secretaria de Saúde e de outras secretarias. E como disse anteriormente está 

cansada de ficar repetindo as mesmas coisas nessa tribuna e nas redes sociais, 

cobrando e nada acontece nada para resolver e que hoje às três horas da tarde iria ao 

Ministério Publico protocolar tudo o que vem sendo cobrado nas sessões. Falou que 

são mais de vinte e sete milhões de orçamento na Secretaria de Saúde, e ainda falta 

remédio de febre para as crianças. Acrescentou que realmente está difícil de serem 

atendidos os requerimentos, porém não desistirá dessa luta, pois essa é a função e 

obrigação enquanto vereadores. Valdecir José Dos Santos (Mendonça) 

parabenizou a vereadora Elisa pelo requerimento, e aproveitou para citar um 

exemplo popular que “cobra que está no buraco, tatu não entra”, isso significa que, 

quem não conhece o Prefeito não sabe o tanto de obra que ele realizou em nosso 

município, e não adianta pontuar ao Prefeito se não tomar atitudes com secretários e 

servidores que não querem ajudar em nada na administração, somente atrapalhar. 

Disse ter certeza que o Prefeito tem deixado de responder alguns requerimentos, isso 

é da incompetência de servidores que não fazem suas funções adequadas, e 

infelizmente estão aproveitando da bondade do Prefeito. Acrescentou que tem que 

fazer alguma coisa para punir os responsáveis pelas suas pastas, e que a 

incompetência não está no prefeito, e sim nos servidores que não despenhas suas 

funções na Prefeitura. Charles Miranda Medeiros deixou bem claro que é a favor 

da terceirização dos serviços da Farmácia Popular e Distribuição da Merenda 

Escolar. Acrescentou os contratos terceirizados são realizados em vários municípios 

do Brasil, observando que quando tem a terceirização da Merenda Escolar diminui o 
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custo, e tem mais qualidade na distribuição, melhor nutrição e acompanhamento, e a 

empresa contratada não vai deixar acontecer todo esse transtorno, pois se não 

cumprir com suas responsabilidades pode ser julgado pela justiça ou até mesmo 

condenada por não cumprir com suas obrigações. 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 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 dez horas e cinquenta e oito 

minutos, e eu, Regicleiton Caldas de Meneses, Secretário de Apoio as Comissões, 

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. 


