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

da nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos dois dias do 

mês de julho do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e vinte e 

um 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, foi colocada em 

discussão e votação, ata da sessão anterior (21ª Sessão Ordinária), a qual foi 

aprovada. Em atendimento a solicitação do senhor Presidente, o Secretário, 

vereador Marcos Menin, fez a leitura das seguintes correspondências 

recebidas: Oficio 1382/2019/GAB/SESP em resposta ao oficio n° 097/2019-

GAB comunicou que tal demanda foge da sua alçada, porem oficiou a Marinha 

do Brasil em Mato Grosso no intuito de dar celeridade no tramite da solicitação. 

Autoria Alexandre Bustamante dos Santos, Secretário de Estado de Segurança 

Publica; Ofício CT-LLB#A CO-01427/2019 em resposta ao ofício de n° 

135/2019 informa que está previsto a ampliação do sinal 4G no ano corrente, 

entretanto ampliação e manutenção da rede de telefonia rural não esta previsto 

no contrato da empresa conforme descrito no processo licitatório. Autoria 

Telefônica Diretoria de articulações e relações institucionais; OF. N° 024/2019-

COM solicita pareceres jurídicos da lavra da procuradoria jurídica aos projetos 

em tramitação bem como os futuros projetos; Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final; OF N 037/2019–VER apresenta atestado médico e comunica que 

o vereador José Eloi Crestani não participará das próximas sessões ordinárias e 

eventuais extraordinárias, a serem realizadas no período compreendido até 15 de 

julho do corrente. Autoria Eva Aparecida de Souza Assistente de Gabinete do 
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Vereador; Oficio N° 009/2019-DL encaminha a está Casa de Leis relação de 

processos licitatórios homologados. Paulo Fernando do Nascimento Martins, 

Chefe do Departamento de licitações; Carta reportando ao ofício 005/2019-GAB 

do vereador Emerson Sais Machado, na qual se trata da rede de energia da 

comunidade nova aliança. Autoria Energisa. Após o senhor Secretário fez a 

leitura das seguintes matérias em apresentação.  Indicações n° 245 e 246/2019, 

autoria vereadora Elisa Gomes Machado; Indicações 247, 248 e 249/2019, 

autoria Mequiel Zacarias Ferreira; Projeto de Lei 1992/2019 que em sumula 

“extingue vagas, coloca em extinção cargos da estrutura administrativa 

municipal, altera a Lei municipal nº. 1.107/2001 e a Lei 1.108/2001 e dá outras 

providências”, autoria Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei 1.996/2019 

que em súmula “autoriza a execução de obras de pavimentação asfáltica e dá 

outras providências”, autoria Poder Executivo Municipal. Após, o Senhor 

Presidente informou que as matérias ora apresentadas seriam 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 sorteio 

bimestral e inscrição. O primeiro a utilizar a tribuna foi o vereador Silvino 

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

Registrou que irá apresentar na próxima terça feira uma moção de repúdio ao 

prefeito municipal pelo modo que está gerenciando o executivo, pois a situação 

em que se encontra o município é inaceitável e, além disso, não dá a devida 

satisfação à população sobre o problema da poeira. Na sequência, fez uso da 

tribuna o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), o qual saudou a todos, 

e disse que esteve ouvindo atentamente a fala do vereador Dida, mas não dessa 

vez não utilizar a tribuna para realizar cobranças, pois está cansado de realizar 

cobranças em vão. Relatou sua visita o município de Paranaíta, onde encontrou 

um município organizado de dar inveja. Falou que presenciou um show de nível 

nacional para comemorar o aniversário da cidade que finalizou uma semana 

inteira de festividades. Disse que no domingo esteve na 3º leste em um almoço, 

de ótima qualidade, com fartura e ambiente agradável. Agradeceu ao prefeito de 
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Paranaíta, senhor Toni Ruffato e ao empresário Edinho pelos eventos 

organizados. Prosseguindo utilizou da tribuna o vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça) que cumprimentando a todos, disse que o país está 

passando por um momento de purificação da política e acredita que em um 

futuro próximo as coisas irão melhorar. Comentou ainda que as licitações de 

asfaltos dos bairros Jardim Guaraná e Boa Esperança estão finalizadas, porém a 

empresa que ganhou a licitação já tem um histórico grande de abandono de 

obras públicas e esse histórico está lhe causando preocupação. Usando a 

prerrogativa de aparte fez o uso da palavra o senhor vereador Emerson Sais 

Machado. Disse que se essa empresa tem esse histórico, já deve ter denúncia no 

ministério público, assim é só seguir o que propõe a Lei 2.500/2019 que o 

Presidente desta Casa sancionou e desclassificá-la. Disse ainda que se não 

houver denúncias, os vereadores devem fiscalizar suas atividades, para que esta 

situação não se repita. Valdecir José Dos Santos (Mendonça) Falou que os 

vereadores devem analisar os documentos dessa empresa e verificar se a mesma 

tem os equipamentos necessários para executar o serviço. Afirmou que o preço 

que a empresa apresentou para ganhar a obra é notório a vontade da mesma de 

fazer “falcatrua”. Relatou que o município está sendo bem sinalizado com faixas 

pintadas e ruas sendo limpas na região e pediu que esse serviço se estendesse 

para os demais bairros. Falou que o problema com a poeira precisa de uma 

solução emergencial. Na sequência o vereador Charles Miranda Medeiros 

Cumprimentou a todos. Disse que tem um grande problema em frente à 

rodoviária, pois quem vai utilizar à rotatória tem sua visão encoberta pelas 

árvores, e sugere que se instalem redutores de velocidade na avenida principal 

para que acidentes sejam evitados neste local. Afirmou que poeira é um caso de 

saúde pública, pois, está causando doença no aparelho respiratório das pessoas, 

sua ideia para amenizar este problema é colocar os tratores com reboque e 

priorizar a molhagem de ruas nos bairros onde estão acontecendo mais 

problemas de saúde. Disse ainda que realizou algumas ligações para Secretaria 

de Obras para retirada de um animal morto e o problema não foi solucionado. 

Pediu ainda para que a Secretaria de Obras trabalhe com prevenção e já comece 
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a limpar as bocas de lobo para evitar os problemas no período chuvoso. Em seu 

uso da tribuna o vereador Demilson Nunes Siqueira Relatou as atividades 

esportivas que esteve acompanhando no final de semana sendo elas a Copa 

“40tinha” no Setor das Araras e a Copa Centro America onde a equipe de Alta 

Floresta conquistou a vaga para próxima etapa com a vitória sobre o time de 

Sorriso. Disse estar preocupado com a quantidade de poeira que está 

acumulando no município e que o Poder Executivo tome providências. O 

próximo a utilizar da tribuna foi o vereador Marcos Roberto Menin, o qual, 

saudando a todos, disse que o vereador Charles propôs uma ideia a ser seguida, 

pois os tratores não são utilizados para roçagem nesta época, então o que falta é 

um pouco de inteligência, o que resolveria o problema. Disse que falta 

comunicação do prefeito com as empresas empreendedoras para solucionar 

problemas pontuais do município. Parabenizou o vereador Tuti pela iniciativa 

para elaboração do asfalto comunitário e que sirva de exemplo para outros 

bairros. Fez mais algumas considerações. Na sequência, utilizou da palavra a 

vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), a qual cumprimentando a 

todos, disse sobre o asfalto do Bairro Jardim Guaraná e que irá fiscalizar a 

empresa ganhadora para que termine a obra. Informou que a prefeitura está 

licitando o produto antipó. Falou ainda que ano passado conseguiram achar uma 

solução para esse problema, e perguntou onde estão esses caminhões do ano 

passado? Relatou que foram requisitados pelo lixão dois caminhões pipas para 

controlar o fogo e os veículos serão disponibilizados. Falou que a idéia de 

parceria que o vereador Menim sugeriu, seria uma boa opção para solucionar 

esse problema. Fez mais algumas considerações. A próxima a utilizar a tribuna 

vereadora Elisa Gomes Machado, que cumprimentou todos os presentes. 

Parabenizou o grupo Levante da Juventude de Alta Floresta e a Comissão de 

Gênero do IFMT juntamente com Teatro Experimental que junto realizaram o 

primeiro sarau da diversidade que foi realizado no último sábado. Parabenizou 

também a terceira idade pela bela festa realizada. Disse que infelizmente poucas 

vezes usa a tribuna para apresentar boas situações, pois a situação do município 

é crítica.  Disse que é muito difícil os vereadores estarem em julho falando sobre 
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os caminhões para a molhagem de rua e o mais triste e ouvir dizer que não terá 

essa atividade, mas a vereadora afirma que tem que haver sim e se não comprou 

caminhões então os loque e resolva essa situação emergencial. Disse que a idéia 

o anti pó é boa, porem gastar quase 3 milhões com esse produto para não ser 

uma solução definitiva do problema, então deveria pegar esse valor e asfaltar as 

principais avenidas dos bairros que ainda não tem asfaltos assim daria uma 

amenizada na poeira e seria uma solução definitiva. Disse que os vereadores não 

deveriam concordar com a situação de não molhagem de rua, para isso essa Casa 

de Leis deveria trancar as pautas do Executivo até ter uma solução satisfatória 

para população, e caso essa solução saia no período do recesso parlamentar nada 

impede de ter sessão extraordinária para votar assuntos emergenciais benéficos à 

população. Afirmou que tem feito cobranças insistentemente em relação à saúde. 

Relatou que ontem esteve na secretaria, porem o secretario está viajando para 

tentar trazer recursos para pasta e melhores condições para os usuários. 

Comentou que até o momento não obteve resposta por parte do secretário sobre 

a portaria que proíbe a realização de primeiros socorros nas unidades básicas de 

saúde assim dificultando os moradores das zonas rurais que possam sofrer 

algum tipo de acidente e precisar percorrer grandes distancias para o primeiro 

atendimento. Segundo a vereadora o senhor secretário de saúde lhe informou 

que esta verificando a possibilidade de criar uma farmácia básica mais 

centralizada assim facilitando para pessoas que moraram no setor rural. Disse 

que vem recebendo vários relatos de pessoas que se deslocam até a farmácia da 

Cidade Alta e quando chegam lá descobre que o medicamento que precisa está 

em falta assim perdendo a viagem. Falou que vem realizando cobranças para o 

concerto dos ares condicionados da escola Vicente Francisco e até o presente 

momento não foram instalados corretamente e essa situação se arrasta a quase 

03 anos, deixando os alunos no calor insuportável sem conseguir ficar dentro de 

sala de aulas. Sobre seu requerimento que está na ordem do dia de hoje é para 

pedir explicações sobre os kits da Bebeteca que tem um valor de aquisição de 

R$105.000 em aquisições explicou que em uma das suas visitas na unidade de 

educação, verificou a qualidade e quantidade de materiais que a escola recebeu 
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acho que era muito dinheiro investido para pouco produto. Com usou da palavra 

o vereador Luiz Carlos de Queiroz, o qual saudando a todos, comunicou aos 

vereadores que participou junto com poder judiciário onde representou esta Casa 

de Leis como Comissão de Obras de deixa a disposição projeto de Lei para 

regularização fundiária urbana do município. Cobrou o senhor Messias para 

regularizar alguns pontos no trânsito do município dentre eles a entrada do Boa 

Nova 1 e a travessa do Posto G3, pois esses pontos precisam de providencias 

para que acidentes possam ser evitados. Disse que os vereadores têm que ter 

cuidados em comentar empresas ganhadoras das licitações para não dar a 

entender que esta Casa de Leis está favorecendo empresas. Falou que o preço do 

metro quadrado do asfalto é o mesmo preço de uma calçada bem-feita, então o 

vereador pediu para que aproveite as empresas instaladas no município e resolva 

esse problema de poeira definitivamente. Sobre o Anti pó, que os engenheiros 

do Executivo venham debater essas situações com os vereadores, pois esse valor 

de quase 3 milhões daria para asfaltar a principais vias dos bairros. Fez mais 

algumas considerações e agradeceu. Próximo a utilizar a tribuna o vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira que saudando a todas e todos e os ouvintes da 

Rádio Câmara, parabenizou o grupo Levante Popular da Juventude que realizou 

o 1º Sarau da Diversidade neste final de semana; parabenizou também a Festa da 

Colheita organizada para a Terceira Idade. Manteve a fala de apoio ao 

movimento de greve da educação estadual e pontou que esteve no lançamento 

do livro da Drª Márcia Pasuch, em frente à Câmara Municipal, realizado como 

um ato efetivo da greve.  Deixou sua ressalva de discordância com relação a 

todas as ações que os vereadores fazem que transferem para população a 

responsabilidade que é do Prefeito e Executivo Municipal.  Acredita que 

algumas dessas atitudes são relevantes, mas elas só podem acontecer quando 

efetivamente o município realmente comprovar que não dá conta de resolver, e 

que ele não concorda com o Executivo transferindo a responsabilidade para a 

população, e concordar com isso é o mesmo que ser conivente com a 

incompetência de planejamento do Executivo e ações como estas não devem ser 

fomentadas. Afirmou cada dia que se passa a gestão do Executivo só piora e isso 
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é demonstrado pelas falas dos vereadores no uso da tribuna. Disse que recebeu 

algumas respostas da chefia de trânsito referente algumas indicações de 2017 

referente a conclusão da pintura dos redutores de velocidade, informando que 

está esperando a resposta do administrativo e não é possível que após 2 anos e 

seis meses o administrativo não deu a resposta e acredita que deve se estar vindo 

de outro país, outro planeta. Sobre o requerimento referente ao radar portátil o 

vereador disse que encaminharam a cópia do contrato como resposta, mas os 

esclarecimentos não, então se lê o documento e fica à vontade para entender o 

que acha adequado sobre o assunto. Sobre o fato de o seletivo do hospital 

Regional, que teve sua data adiada, informou que até o presente momento não 

obteve resposta do Governo do Estado para saber como está à tramitação do 

processo, citando a manifestação da vereadora Elisa que diz ter recebido 

informações, solicitou cópia da mesma. Disse que a ponte da Cidade Bela vai 

completar dois meses de falta de conclusão da obra. Registrou também a fala do 

vereador Luiz Carlos sobre regularização latifundiária urbana e informa que na 

sexta passada acompanhou audiência na Assembleia Legislativa, debatendo 

sobre o assunto e gostaria de acompanhar e colaborar com essa pauta, disse 

ainda que acompanhou a formação sobre legislação federal acerca do tema e cita 

o município de Cáceres como exemplo a ser seguido. Informou que esteve 

também no gabinete dos deputados do seu partido Rosa Neide e Barranco para 

discutir uma emenda para compra de uma van para o CER que foi uma 

solicitação do secretário de saúde municipal. Pontuou mais uma vez a 

necessidade de reativação do conselho municipal anti-drogras, pois estão 

aumentando o número de alunos envolvidos com os entorpecentes, com relatos, 

inclusive, de jovens de 12 e 13 anos atuando nas escolas com uso de drogas e 

como a sociedade não tem evoluído sobre essa questão, o conselho seria uma 

ferramenta de importância para trabalhar esse problema. Informou que 

acompanhou as reuniões do FUNDEB e CAE, e os projetos que tramitam na 

Casa sobre alterações na Lei de educação, que precisam ser discutidos junto aos 

conselhos. Falou sobre o cascalhamento das vias da Vila Rural que estava 

previsto para ter início na data de ontem, mas não iniciou. Pediu também que 
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cascalhem a via que dá acesso à Rua B-03, H – 12 no centro da cidade, e que as 

vias dão vergonha de passar. Convidou a todos para participarem da 1ª Feira de 

Turismo da Amazônia Mato-grossense; 6° Festival Gastronômico e o 1º 

Encontro Cultural da Amazônia Mato-grossense. Apesar de todos os problemas 

no município é preciso discutir turismo tendo em vista que Alta Floresta é uma 

cidade turística e precisamos valorizar seu potencial. Na sequência utilizou a 

tribuna o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) que cumprimentando a todos, 

disse que este preocupado com a situação orçamentária do Executivo, pois 

chegamos a metade do ano e a maior parte do orçamento já foi consumido, o 

secretário acha que o orçamento não está a folha incluído e está, ai quando 

chegar o mês de agosto ocorre os mesmos problemas do ano passado. Mostrou 

sua felicidade com a organização da prova de laço pelo trabalho social realizado 

no município. Sobre o asfalto comunitário que está sendo realizado no setor das 

araras houve uma adesão de quase 90% dos moradores, e que sirva de exemplo 

para os demais bairros, pois assim resolve o problema da poeira definitivamente. 

Disse que o projeto de asfalto comunitário abrirá um leque de opções para os 

moradores. O vereador cumprimenta a fala do vereador Luiz Carlos, e comenta 

sobre o acidente na MT 320, diz que cobrou o prefeito e o coordenador de 

trânsito para colocação de quebra-molas naquela via pública e oficializara o 

prefeito via documento. Usando a prerrogativa de aparte o vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira fez o uso da palavra, solicitando ao vereador Tuti que 

adicione a esse ofício todos os locais que precisam desses redutores, já indicados 

durante esse mandato. Retornando o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) 

disse que acrescentara esses pontos e deixa aberta a possiblidade àqueles que 

desejarem subscreverem o ofício. Dando Seguimento vereador Emerson Sais 

Machado faz uso da palavra cumprimentando todos os presentes. Em seguida 

diz lamentar que entra prefeito sai prefeito a novela da poeira continua, e o 

executivo nunca trabalha com planejamento para evitar esse problema, afirma 

que este não é responsabilidade somente do prefeito, ressalta a forte amizade 

que tem com o secretário Eloi, mas o responsabiliza também. Ressalta ainda a 

forte cobrança sofrida pelos vereadores desta Casa, deixando claro não ser 
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responsabilidade deles, molhar as ruas, mas sim, fazer o que vem sendo feito, 

cobrar. Disse que está cansado dessas reuniões que acontece nesta Casa de Leis 

que serve para orientar o Executivo e as cobranças dificilmente são 

solucionadas. Sobre o valor que será investido no anti-pó afirmou que a melhor 

solução seria o asfalto comunitário em parceria com a população, pois resolveria 

em definitivo o problema. Ressalta mais uma vez sua amizade e consideração 

pelo Secretário Elói e pelo senhor prefeito municipal, mas diz firmemente que 

cada um deve cumprir sua função, informou que a pauta nesta Casa está 

trancada, é uma decisão drástica e inédita, mas necessária, colocando-se à 

disposição para o que seja necessário, inclusive fornecendo um caminhão de sua 

propriedade para que seja utilizado pela Prefeitura para aguar as ruas. Sua única 

exigência é que o devolva como recebeu. Comentou que já solicitou autorização 

ao governo do estado para construção de quebra-molas nas entradas de bairros, 

porem o certo seria a duplicação da MT 320 em todo perímetro urbano do 

município, mas enquanto isso não acontece os redutores de velocidade já 

evitariam alguns acidentes. Em relação ao orçamento o vereador se posicionou 

com veemência dizendo que os secretários têm que saber o quanto pode gastar 

durante o ano e gerir corretamente sua pasta, caso contrário que seja substituído 

por pessoa capaz tecnicamente e que apresente solução para os problemas. Fez 

mais algumas ponderações. Encerrada a fase do grande expediente, o Senhor 

Presidente solicitou do Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo 

regimental, o qual todos concordaram, logo, passando à Ordem do Dia,  

solicitando ao secretário a leitura do Projeto de Lei Complementar Nº 

1.988/2019, que em súmula: “altera o art. 1º da Lei 721/97, e dá outras 

disposições”,  de autoria do Executivo Municipal, o qual foi discutido pelos 

vereadores  Mequiel Zacarias Ferreira  Registrou sua abstenção, pois na sua 

justificativa esta considerando o plano diretor e o plano diretor ainda esta sendo 

discutido. Elisa Gomes Machado Disse que concorda com a fala do vereador 

Mequiel e se absterá na votação. Após a discussão, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada com voto de abstenção dos vereadores Elisa 

Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. Ato contínuo solicitou do 
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secretário a leitura do Projeto de Decreto Legislativo Nº 002/2019, que em 

súmula “Concede Prêmio Mulher Destaque à Cássia Aparecida da Silva 

Dall'igna.”, de autoria vereadora Elisa Gomes Machado, o qual foi discutido 

pelos vereadores: Elisa Gomes Machado Informou que o projeto mulher 

destaque acontece dos os anos no mês de março, mas esse ano como a Casa 

estava cedida ao cartório eleitoral o presidente na ocasião disse que não 

realizaria a entrega do prêmio no mês, mas realizaria em outra oportunidade. 

Relatou que já havia decidido para quem entregaria seu prêmio e conversado 

com a senhora Cássia que é uma das grandes professoras do município onde 

trabalha na escola Benjamin onde realiza um trabalho fantástico em relação a 

literatura e tem toda sua admiração, carinho e respeito por todo trabalho 

realizado em pro da educação do município de Alta Floresta. Pediu voto 

favorável aos colegas vereadores. O Senhor Emerson Sais Machado 

Comunicou aos vereadores que neste ano não será possível a realização do 

prêmio mulher destaque devido a Lei prever a entrega em evento no mês de 

março e como o plenário estava disponibilizado ao cartório eleitoral para o 

cadastramento biométrico ficou inviável sua realização. Garantiu para todos que 

no próximo ano o evento será realizado e cada vereador terá direito a entregar 

dois Prêmios. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Na sequência, o secretário procedeu com a leitura do 

Projeto de Decreto Legislativo Nº 011/2019 que em sumula “Concede Prêmio 

Mulher Destaque Maria Jacqueline Pereira Damasceno.”, de autoria do vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira, o qual foi discutido pelo vereador: Mequiel Zacarias 

Ferreira disse que apesar do Projeto Mulher Destaque estar vinculado ao mês 

de março a intenção deste projeto é a condição de valorização da mulher, então 

nesse sentido o vereador se furtou de apresentar o projeto porque ele entende 

que qualquer tempo do ano é tempo para se discutir isso. Falou que eles como 

legisladores precisam superar algumas situações e inclusive até alterar o que for 

necessário na Lei, pois, se trata de um processo cultural e precisar se  não está 

atrelado especialmente ao mês de março. Disse que apresentar neste momento é 

extremamente salutar para que se mantenha a discussão e não fique no discurso. 
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Afirmou que fez uma prática que está condizente com o projeto. Deu razões a 

escolha da senhora Jaqueline, que é diretora da Escola Princípio da Sabedoria 

que tem um trabalho bastante salutar em relação à educação e a toda 

comunidade também. Pediu voto favorável aos vereadores. Após a discussão, a 

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

Seguindo o secretário procedeu com a leitura do Projeto de Resolução Nº 

002/2019 que em sumula “altera o disposto no § 2º artigo 159 e no inciso V 

artigo 166, da resolução Nº 078/95 que dispõe sobre o regimento interno da 

Câmara Municipal De Alta Floresta/MT. de autoria dos vereadores Emerson 

Sais Machado, Aparecida Scatambuli Sicuto, Demilson Nunes Siqueira, José 

Aparecido dos Santos, Luis Carlos de Queiróz, Marcos Roberto Menin, Oslen 

Dias dos Santos e Silvino Carlos Pires Pereira – Dida. o qual foi discutido pelos 

vereadores: Emerson Sais Machado Disse que o projeto foi de sua ideia e 

deixou aberto para que os vereadores que concordasse com a propositura que 

também se tornar autor. Comentou que o projeto vem para dar maior celeridade 

tendo em vista que os homenageados ficam muito tempo na espera. Mequiel 

Zacarias Ferreira Concorda que dá maior celeridade na sessão, porém, não 

votará a favor de um projeto que tira o seu direto de fala. Disse que em caso de 

moção tem a coerência e só utiliza a tribuna em casos específicos. Emerson 

Sais Machado Falou que respeita o posicionamento do vereador e respeita cada 

voto dos seus colegas, pois assim é a democracia. Após as discussões a matéria 

foi colocada em votação a qual foi aprovado com voto contrário dos vereadores 

Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. Na sequência, o secretário 

procedeu com a leitura do Requerimento Nº 051/2019 que requer novamente 

“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 

amplas informações sobre a aquisição de acervo cultural para pequenos leitores - 

Bebeteca e Acervo Literário Historinhas que Encantam através da 

inexigibilidade 002/2018 no valor de R$ 105.000,00. As informações devem 

conter quantos Kits foram adquiridos, todo material que contém cada kit, quais 

as escolas que foram atendidas e qual o valor de cada kit, para apreciação. 
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Autoria Elisa Gomes Machado. Materia discutida pelos vereadores. Elisa 

Gomes Machado Pediu voto favorável aos vereadores, pois esse mesmo 

requerimento foi encaminhado em fevereiro a não teve resposta. Afirmou que 

em visita verificando que os itens que chegaram não dariam o valor de 105 mil 

reais, então gostaria de alguma resposta.  Após a discussão, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Concluída a pauta 

dos trabalhos, a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), na qualidade 

de presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, nos termos 

do Regimento Interno solicitou que fosse colocado sob deliberação do 

Plenário, pedido de dispensa de Redação Final do Projeto Complementar nº 

1988/2019, dos Projetos de Decreto Legislativo N° 002/2019 e 011/2019 e 

do Projeto de Resolução 002/2019, o que, o senhor presidente assim o fez, 

sendo aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente comunicou os senhores 

vereadores que a Ata desta Sessão seria redigida e deliberada conforme 

disposição regimental. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a proteção de 

Deus e a presença de todos, às onze horas e nove minutos o senhor presidente 

declarou encerrada a presente Sessão, 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. 


