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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos vinte e um 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), 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, o presidente 

comunicou que as atas das sessões anteriores não haviam sido redigidas em 

tempo hábil, ficando para serem deliberadas em outra oportunidade. Em seguida 

o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes correspondências recebidas: 

Oficio N° 027/2019, informando a ausência do Vereador José Elói Crestani, por 

motivo de tratamento de saúde própria, da Assistente de Gabinete de Vereador, 

Eva Aparecida de Souza; e Oficio CONT N° 021/2019, encaminhando os 

anexos 24 a 26 do Balancete Mensal realtivo ao mês de Junho de 2018, do 

Contador Municipal, Admir Caioni. Neste momento senhor Presidente fez saber 

a presença do vereador Luiz Carlos de Queiroz. Após o Senhor Secretário fez a 

leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicações n°s 185-A, 186-B, 

187-C, 188 e 189/2019, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; 

Indicações n°s 190, 191, 192 e 193/2019, de autoria do Mequiel Zacarias 

Ferreira; e Projeto de Lei nº 019/2019 que em súmula “dispõe sobre o 

condicionamento no ato da matrícula e rematrícula nas escolas que oferecem 

ensino infantil, fundamental e médio no município de Alta Floresta, estado Mato 

Grosso, a apresentação da carteira de vacinação e cópia do cartão do SUS, e dá 

outras providências”, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado. O Senhor 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 2 de 13 
 
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 

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. 

Parabenizou o Prefeito pela realização do Desfile Cívico em comemoração aos 

43 anos de fundação do município. Acrescentou que fico feliz em poder estar 

presente nas festividades e também pela participação da população. Falou que a 

pintura dos meios-fios e das faixas na região Central deu outra cara para o 

município e que aproveitou para orientar o prefeito que deveria manter sempre a 

manutenção e estender aos bairros adjacentes. Comentou sobre a dificuldade 

enfrentada pelo Executivo em licitar a construção das casas populares devido a 

quantidade ser pequena, havendo o desinteresse das empresas em participar do 

processo, e aproveitou para solicitar ao Departamento de Engenharia que busque 

aumentar a quantidade para atrair as empresas. Acrescentou dizendo não 

acreditar que essas casas serão construídas, prejudicando a população que luta 

em ter sua própria moradia. Informou que as obras da ponte do Bairro Cidade 

Bela estão bem adiantadas, porém, solicita ao Departamento de Licitação que 

faça a dispensa de licitação por haver apenas uma empresa no país que fornece o 

tubo que será utilizado na obra. Em relação ao projeto que regulariza o salário 

dos servidores da Secretaria de Infraestrutura foi vetado pelo Prefeito, e que 

falta muito pouco para que os servidores entrem em greve, solicitando 

prioridade na deliberação do veto para que os servidores não venham a parar 

suas atividades. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Na sequência, 

utilizou a tribuna o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) que 

cumprimentando a todos, demonstrou sua preocupação com a situação 

orçamentária da Prefeitura, dizendo que a projeção é que no agosto não tenha 

mais orçamento disponível, pedindo ao Chefe do Executivo que tenha um 

cuidado especial no gerenciamento dos recursos. Anunciou o reinício da obra de 
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pavimentação asfáltica na Rua Açucena e suas proximidades, no Bairro Jardim 

as Flores, sendo esta, uma emenda do ex-senador Blairo Maggi. Falou ainda que 

na próxima quarta-feira, 22/05, estará sendo realizada a licitação para 

contratação da empresa que executará a pavimentação asfáltica dos bairros 

Jardim Guaraná I e II, e Bairro Boa Esperança. Fez mais algumas considerações, 

agradeceu. Prosseguindo utilizou a tribuna à vereadora Elisa Gomes Machado 

que cumprimentando a todos, parabenizou a todos que estiveram organizando os 

eventos em prol as festividades do aniversário da cidade e também aos 

organizadores da Conferência Municipal de Saúde. Comentou que a principal 

reclamação na área da saúde pelos moradores da Zona Rural é a falta de 

medicamentos básicos nas Unidades de Saúde. Disse que a região da Pista do 

Cabeça está contando com a médica para realizar os atendimentos, porém está 

faltando medicamentos para pressão e febre, que são remédios básicos. Disse 

que nas Unidades de Saúde do Setor Urbano só estão funcionando graças aos 

servidores que estão levando produtos de limpeza e higiene por conta própria, 

demonstrando a falta de planejamento do Executivo. Lembrou sobre suas 

cobranças para elaboração do Concurso Público, porém colocam a culpa no 

índice de folha e na verdade é a falta de organização e planejamento. Informou 

que a Comissão foi constituída e terá até o dia 24 para fazer a apresentação dos 

cargos que estarão disponíveis para o concurso. Mencionou que todas as vezes 

que falam sobre o índice de folha, culpam os servidores efetivos, porém hoje a 

prefeitura conta com 672 servidores contratados e 103 nomeados, totalizando 

775 servidores, sendo que muito cargos podem ser ocupados por servidores 

efetivos. Afirmou que esses dados mostram a necessidade de um estudo e 

elaboração do concurso para enxugar a folha de pagamento, principalmente para 

ocupar cargo nas pastas da Saúde, Infraestrutura e Educação. Falou que não é 

trocando os Secretários que irão resolver os problemas do município, mas sim 

buscando se organizar e planejar suas ações. Informou que município esta 

perdendo mais de 170 mil Reais por mês devido à falta de estrutura das 

Unidades de Saúde e neste cenário tem que se adequar para não perder ainda 
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mais recurso, tendo em vista que as receitas são poucas. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Após, fez uso da palavra o vereador Charles 

Miranda Medeiros que iniciou cumprimentando a todos os presentes. 

Parabenizou a vereadora Elisa pela análise explanada sobre a saúde municipal e 

que a situação que se encontra é realmente delicada. Relatou que há uma 

quantidade grande de servidores insatisfeito na Saúde, e muitos outros 

servidores com desvio de função. Acrescentou que a regra é que se o servidor 

não pode exercer sua função de origem então que se aposentar ou fazer a 

mudança de função em definitivo para que seu cargo seja disponibilizado para 

realização de concurso se for o caso. Usando da prerrogativa regimental de 

aparte, fez uso da palavra à vereadora Elisa Gomes Machado disse que o 

estudo seja feito para a realização do concurso para cargos específicos de maior 

emergência. Retornando, o vereador Charles Miranda Medeiros parabenizou a 

cidade pelos seus 43 anos e a todos os organizadores. Apesar do incidente que 

ocorreu no dia do desfile, graças a Deus que não ocorreu um acidente grave, 

porém que esse tipo de situação não pode ocorrer novamente. Usando da 

prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o vereador Valdecir José 

dos Santos (Mendonça) disse que o Corpo de Bombeiros realizou a vistoria e o 

engenheiro responsável assinou o projeto. Por fim, falou que será aberta uma 

investigação para apuração dos fatos. Retornando, o vereador Charles Miranda 

Medeiros comentou que as “Fake News” sobre o incidente esta circulando nas 

redes sociais. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Prosseguindo, 

utilizou à tribuna o vereador Luiz Carlos de Queiroz que iniciou 

cumprimentando a todos os presentes, parabenizou Alta Floresta pelos seus 43 

anos de fundação e principalmente aos pioneiros e ao prefeito pelo grande 

evento realizado. Sobre a queda do palanque falou que sirva de lição para que 

não ocorra novamente. Disse que houve uma reunião com a bancada de situação 

para que seja realizada sessão extraordinária para que seja votado logo o Veto, 

pois será derrubado com unanimidade. Disse que o prefeito garantiu a realização 

do concurso público e os procedimentos já estão em andamento. Fez suas 
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considerações finais, agradeceu. Em sequência utilizou à tribuna o vereador 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) que iniciou cumprimentando a todos os 

presentes. Falou que o caos está na pessoa do Prefeito por não conseguir 

administrar o orçamento, pois falta até papel higiênico nas Unidades de Saúde. 

Comentou que há uma proposta do vereador Mequiel de abrir uma CPI 

(Comissão Parlamentar de Inquérito) para verificar de quem é a culpa sobre as 

perdas de recursos da saúde. Relembrou que quando a vice assumiu enxugou a 

máquina e alinhou o Executivo, porém quando o Asiel retornou as contratações 

começaram a ser feita novamente e virou este caos que está até o momento e que 

esta Casa de Leis está desmoralizada perante a população por ser conivente a 

situação. Falou que o vereador Tuti está preocupado com o orçamento, porém a 

culpa é dos vereadores que aprovam todos os projetos que o Prefeito encaminha 

para o Legislativo. Sobre a fala do empresário Luiz Araújo em entrevista que o 

chamou de mentiroso, pediu que fosse quebrado o sigilo telefônico do 

empresário para provar quem é realmente é o mentiroso, pois o empresário 

andou encaminhando mensagens pressionando vereadores. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Prosseguindo, utilizou a tribuna o vereador Demilson 

Nunes Siqueira que cumprimentando a todos, parabenizou Alta Floresta pelos 

seus 43 anos de fundação. Disse que esteve acompanhando nesse fim de 

semema a final da Copa Intercomercial organizada pelo CDL, o Campeonato 

“40tinha” onde a rodada aconteceu no Setor das Araras, a Copa “50tinha” 

também no setor das araras, e no Ramal do Mogno acompanhado o Campeonato 

da Comunidade. Parabenizou os adeptos ao ciclismo pela participação de um 

Campeonato em Apiacás representando Alta Floresta. Parabenizou também aos 

organizados e participantes da 2° Etapa do Estadual de MotoCross realizada no 

município. Disse esta acompanhando a reforma do mestrão e agradeceu a 

iniciativa da Secretaria de Esporte. Na sequencia, utilizou a tribuna o Vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira que cumprimentando a todos, solicitou que seja 

respeitado um minuto de silêncio em pesar ao falecimento da senhora Cássia 

Leite de Carvalho, mãe do assessor de gabinete, Fernando Leite de Carvalho que 
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é servidor do Legislativo. Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso 

da palavra o vereador Emerson Sais Machado que estendeu a homenagem a 

avó da servidora Letícia. Retornando, o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira 

Relatou algumas das atividades que esteve acompanhando na última semana, 

citando o Evento no dia 18 de maio “Faça Bonito”, parabenizando o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e os parceiros pela 

organização. Parabenizou o Movimento Culture-se que ocorreu no domingo. 

Parabenizou o município pelo seu aniversário de 43 anos de fundação e a todos 

que participaram das festividades. Mostrou sua preocupação em relação aos 

prazos e a forma que as coisas acontecem. Relatou o Decreto 093/2019 – 

referente a questão da análise do PCCS do Executivo, que foi publicado dia 17 

de maio, as secretarias que compõem esse decreto de Análise do Plano de 

Cargos Carreiras e Salários (PCCS) tem nove dias para apresentar o plano de 

ação, pois, é evidente que o tempo o determinado para analise é curto. Destacou 

também que a composição da comissão deveria ter representação de todas as 

secretarias, para que se pudesse fazer um levantamento mais completo e preciso 

da situação. Acrescentou sobre a necessidade de planejar e executar com cautela 

para sanar os problemas recorrentes e evitar os problemas futuros. No Decreto 

Nº 093, destacou que o índice da folha de pagamento em 2018 chegou a 65%, 

mostrando a real situação que Executivo se encontrava e ainda se encontra. 

Sobre as obras, disse que tem acompanhado a construção ponte do bairro Cidade 

Bela, que já era para ter sido finalizada dia 15 de maio, cobrando e reforçando o 

pedido para que seja finalizada, uma vez que, além do atraso, a população tem 

cobrado com incisividade a resolução do problema, pois é uma das principais 

vias de acesso ao bairro. Disse que a obra da UBS da Rua B está bem adiantada, 

porém, na visita que fez ontem só havia um servidor no local e a informação 

obtida é que o recurso ainda não havia sido liberado para pagamento dessa obra. 

Sobre as obras da Arena Poliesportiva da Praça Cívica disse que está 

praticamente concluída, sendo um local importante para o lazer e práticas 

esportivas, uma vez que o município não possuí muitas áreas para esse fim. 
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Informou que a Secretaria de Esporte irá revitalizar o barracão da praça cívica 

que apresenta alguns problemas estruturais, e que havia indicado a necessidade 

do serviço. Reforçou o pedido de limpeza periódica no local e a colocação de 

mais lixeiras no espaço, que são poucas e porque muitos cidadãos acabam 

deixando o lixo espalhado pelo ambiente, tornando-o abandonado. Sobre o 

período da seca, mencionou que o recurso utilizado para a molhagem das ruas, 

poderia ser mais bem aplicado nas ruas, ou seja, utilizá-lo na pavimentação. 

Contudo, como o Executivo não irá realizar a pavimentação em todas as ruas, é 

urgente que seja elaborado um cronograma de recuperação das ruas e aproveitou 

para sugerir que sejam realizadas ainda nesse período, onde ainda existe 

umidade e não ocasiona muito poeira, prejudicando a população, bem como, o 

início da molhagem das ruas e avenidas. Parabenizou o Conselho Municipal de 

Saúde pela realização da Conferência Municipal de Saúde que foi o momento 

que deixou muito claro a situação que se encontra o assunto no município, sendo 

um evento democrático e participativo. Em sequência utilizou a tribuna o 

vereador Marcos Roberto Menin que cumprimentado a todos os presentes, 

parabenizou a todos que participaram do desfile cívico em comemoração ao 

aniversário de 43 anos de fundação do município, e fez um breve relato sobre 

apesar do incidente acontecido. Parabenizou o Walter da Karen Modas, sua 

família e demais colaboradores pela organização do almoço para os pioneiros. 

Parabenizou aos organizadores do MotoCross realizado neste final de semana e 

ao piloto Zé Empina de Alta Floresta, que mesmo com seus 51 anos, conseguiu 

a vitória em duas etapas realizadas. Agradeceu a presença do Juliano Jorge neste 

fim de semana e seu esforço em trazer a um escritório da METAMAT para Alta 

Floresta, que além do ouro, a vários outros minérios valiosos no solo do 

município. Comentou que na região o único município que tem a um escritório 

da Companhia é Peixoto de Azevedo. Usando da prerrogativa regimental de 

aparte, fez uso da palavra o vereador Charles Miranda Medeiros comentou 

que a empresa solicitou a Prefeitura à disponibilização de um local para 

instalação da empresa, e caso o Executivo não disponibilize, ira disponibilizar 
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uma sala para sua instalação. Retornando Vereador Marcos Roberto Menin 

disse que se algum cidadão esteja com dúvida em alguma situação, que procure 

os vereadores para que essas dúvidas sejam sanadas e não acreditem em 

informações sem fonte. 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 

da Emenda nº 003/2019 que “aditiva ao Projeto de Lei nº 013/2019”, 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: Luis Carlos 

de Queiroz disse a vereadores que quando pediu vistas ao Projeto era para 

propor ajuste, e não defender a empresa. Deixou claro que anteriormente 

defendeu a empresa que construiu alguns Postos de Saúde no município e depois 

foram constatados alguns problemas no telhado das unidades, e a culpa não foi 

da empresa, mas sim do projeto encaminhado pelo Governo Federal. Emerson 

Sais Machado disse que esse projeto de sua autoria não é para perseguir 

nenhum empresário, mas sim resguardar o recurso público que é tão pouco. 

Explicou que na votação da emenda somente votará em caso de empate e seu 

voto será contrário para desempatar. Silvino Carlos Pires Parreira (Dida 

Pires) disse que a intenção do Presidente é boa, deixando seu voto contrário a 

emenda. Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) parabenizou o presidente pela 

autoria do projeto, falando que será contrária a emenda, pois prejudicará o 

objetivo principal do projeto. Oslen Dias dos Santos (Tuti) falou sobre boatos 

que vem circulado na cidade sobre o pedido de vista do projeto, que seria por 

conta de pressão que ele e os outros vereadores estariam sofrendo de um 

empresário da cidade, deixando claro que o intuito era apenas para melhorar o 

projeto. Afirmou que para mostrar a todos que não tem ligação nenhuma com o 

empresário, votará contra sua própria emenda. Charles Miranda Medeiros 

parabenizou o vereador Tuti pelo seu posicionamento. Citou que onde a fumaça 

a fogo então é contra esta emenda e favorável ao projeto. Após as discussões, a 

matéria foi colocada em votação, a qual foi reprovada pelos vereadores: 
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Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Oslen Dias dos Santos (Tuti), Valdecir 

José dos Santos (Mendonça), Marcos Roberto Menin, Charles Miranda 

Medeiros, José Aparecido dos Santos (Cidão), Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida), Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias 

Ferreira. Foi solicitada ao secretário a leitura da Emenda 004/2019 que “aditiva 

ao Projeto de Lei nº 013/2019”, de autoria do vereador Valdecir José dos Santos 

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

(Mendonça) falou que para essas empresas cometerem irregularidades tem que 

ter algum servidor envolvido, pois senão haveria possibilidade fraude e essa 

emenda proposta é para que investigue também o servidor responsável pela 

comissão. Mequiel Zacarias Ferreira falou que no ponto de vista estrutural os 

processos corruptivos acontecem em todas as escalas, com ou sem participação 

do servidor. Disse que as empresa quando querem formam os próprios cartéis e 

limitar a participação das outras, o fazem, mesmo sem participação de 

servidores, sendo assim a corrupção acontece dessa e de outras maneiras. 

Mencionou que os processos licitatórios precisam é de ter a presença dos 

vereadores para acompanhar e poder fiscalizar. Disse que a punição para o 

servidor envolvido em corrupção já existe e está presumida na legislação, 

necessitando os poderes mais efetivos e mais incisivos. Lembrou que um dos 

mecanismos propostos juntamente com a vereadora Elisa foi a implantação da 

gravação de vídeo e áudio de todos os processos licitatórios, facilitando assim o 

acompanhamento. Por não estarem presentes para acompanhar os processos e 

tendo alguma dúvida pode ser revista através da gravação. Por fim, falou que 

votará favorável a Emenda. Silvino Carlos Pires Parreira (Dida Pires) disse 

que quando a administração é corrupta e quer burlar a legislação formam uma 

quadrilha para priorizar sempre as mesmas empresas, assim como fazem com os 

pagamentos, sempre priorizando a empresa dos “amigos”, desanimando que 

outras empresas possam participar do certame, diminuindo assim a 

concorrência. Falou que irá aprovar a emenda. Comentou que recebeu vários 

relatos de irregularidades na entrega das mercadorias e que a quantidade 
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comprada dificilmente é entregue. Emerson Sais Machado disse que tem um 

projeto para montar uma comissão que será composta por um vereador pode 

cada partido para fiscalizar a entrega dessas mercadorias. Falou que esses atos 

sempre ocorreram e o papel dos vereadores é que criar um mecanismo para 

dificultar essas práticas. Elisa Gomes Machado disse quando foi feito o projeto 

de gravações das licitações, era para dar maior transparência ao processo, pois é 

onde se encontram os problemas mais graves de uma administração pública para 

fazer as “falcatruas”. Falou que a responsabilidade em fiscalizar essas ações é o 

Fiscal de Contrato e qualquer duvida e esclarecimentos tem que ser respondidos 

por ele, uma vez que está previsto em Lei. Comentou que o projeto é de 

fundamental importância e sem duvida nenhuma e a favor de sua aprovação, 

parabenizando o Presidente pela propositura. Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) parabenizou o Presidente pelo projeto, falando que sua emenda é 

para reforçar a Lei Federal. Silvino Carlos Pires Parreira (Dida Pires) 

Lembrou que quando foi Presidente desta Casa de Leis, só conseguiu evidenciar 

as atividades irregulares através de auditoria, e com essa medida conseguiu o 

afastamento de servidores envolvidos nas irregularidades. Acrescentou que após 

colocar a “casa em dia” conseguiu até devolver recursos para atividades 

específicas do Poder Executivo. Após as discussões, a matéria foi colocada em 

votação a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência foi solicitada a 

Leitura do Projeto de Lei Nº 013/2019 que em súmula ”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 do vereador 

Emerson Sais Machado, o qual foi discutido pelo vereador Emerson Sais 

Machado afirmando que o projeto vem para ajudar o município e resguarda os 

recursos públicos. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Na seqüência, foi solicitada ao secretário a 

leitura do Requerimento nº 043/2019 que “REQUEREM, nos termos 
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regimentais, após ser consultado o Douto e Soberano Plenário, 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 de esclarecimentos sobre 

quais os procedimentos adotados quanto ao cumprimento da execução das 

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS pelas unidades escolares da rede municipal de 

ensino para os próximos anos, para apreciação”, de autoria dos vereadores Elisa 

Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira, o qual foi discutido pelos 

Vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira iniciou dizendo não saber o porquê não 

saiu seu nome como autor, pois a propositura em questão foi em conjunto com a 

vereadora Elisa. Lembrou que deu publicidade ao assunto em algumas sessões 

anteriores que se refere à Lei Municipal nº 2019/2012 que estabelece o 

regramento do gasto da verba trimestral das escolas, que é recebido pelas 

escolas trimestralmente para realizar as devidas manutenções/gastos. Comentou 

que foi publicado a Instrução Normativa nº 002/2016, pelo Controle Interno que 

contraria a Lei, na qual, na Lei diz que a escola pode pagar por serviços de 

contabilidade e o parecer da controladoria fala que não pode, ocasionando assim 

todo esse transtorno. Acrescentou que nem a Secretaria de Educação não 

realizou o acompanhamento das obrigações Tributárias, deixando as escolas 

ficarem quatro anos sem declarar o imposto de renda. Informou ainda que 

recentemente todas as escolas ficaram com seus CNPJs inativos. Disse que foi 

notificado pelos Diretores quando realizava visitas nas escolas e logo em 

seguida oficializou a Controladoria Interna, mas até o presente momento não 

obteve resposta. Comentou que a solução do caso é corrigir a Instrução 

Normativa ou revogar a Lei, pois, está havendo uma grande contradição. 

Mencionou que em conversa com a vereadora Elisa acharam melhor fazer o 

requerimento para ver se obtém resposta do caso, acreditando que será mais um 

requerimento sem resposta. Elisa Gomes Machado relatou a situação dos 

CNPJs das escolas municipais estarem inativos por conta de uma Instrução 

Normativa do Controle Interno Municipal, e que tinha ficado acordado que a 

Secretaria de Educação iria fazer as declarações, porém esse serviço não era 
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realizado ha quatro anos, deixando assim todas as escolas com problemas em 

seus cadastros. Disse que esse requerimento servirá para que tenham a 

informação de quais medidas estarão sendo tomadas para regularizar esse 

problema e que não ocorra mais. Mequiel Zacarias Ferreira relatou que alguns 

diretores fizeram rifas, vaquinhas e até mesmo pagaram do próprio bolso as 

multas, pois, não foi autorizado o uso da verba trimestral para pagar esses 

débitos. Disse que anteriormente oficializou a Secretaria de Educação, mas 

também não teve resposta. Acrescentou que a resolução deste problema tem que 

ser da Secretaria de Educação e da Controladoria Interna e não do diretor, pois 

foi à ineficiência desses dois departamentos que ocasionou esse transtorno. 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) disse que além das escolas com CNPJs 

bloqueados, os Presidentes dos Conselhos das Escolas tiveram seus CPF 

bloqueados, causando um grande transtorno para eles. Após as discussões, a 

matéria foi colocada em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Na 

seqüência, foi solicitada ao secretário a leitura em bloco da Moção nº 010/2019, 

de “Congratulações com a empresa Daniel Veículos, pelo sucesso e crescimento 

durante 19 anos de atuação no município”, de autoria do vereador Emerson Sais 

Machado. Moção nº 011/2019, de “Congratulações com a Corporação da 7ª 

Companhia Independente de Bombeiros Militar de Alta Floresta, em 

comemoração aos 19 anos de criação da corporação no município e pelos 

relevantes serviços prestados”, de autoria dos vereadores Charles Miranda 

Medeiros e Mequiel Zacarias Ferreira. Moção nº 012/2019 de “Congratulações 

com o Grupo Violeiros Masters em reconhecimento as brilhantes apresentações 

no Campo de Provas Brigadeiro Veloso (Base Aérea da Serra do Cachimbo)”, 

de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado. Moção nº 013/2019 de 

“Congratulações com a senhora Roberta Daiane Cordeiro, pelos relevantes 

serviços prestados no nosso município”, de autoria do vereador Valdecir José 

dos Santos (Mendonça). Moção nº 014/2019 de ”Congratulações com a empresa 

denominada Alta Leilões, pelos relevantes serviços prestados ao nosso 

município”, de autoria do vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti). As quais foram 
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discutidas inicialmente pelos autores Charles Miranda Medeiros, Valdecir 

José dos Santos (Mendonça), Mequiel Zacarias Ferreira, Elisa Gomes 

Machado e Emerson Sais Machado os quais, na qualidade de autores das 

proposituras acrescentaram razões a sua proposta, enaltecendo a conquista 

reconhecendo e parabenizando o trabalho desenvolvido pelos homenageados e, a 

seguir, do mesmo modo, discutiram a propositura, demais vereadores, nesta José 

Aparecido dos Santos, Marcos Roberto Menin e Luiz Carlos de Queiroz. 

Após as discussões, as matérias foram colocadas em votação em bloco, sendo 

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 as onze hora e trinta e dois minutos 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. 


