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

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

mês de julho do ano de dois mil e dezenove, com início às 9h15min 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 (22ª 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: Ofício nº 
058/24ªZE/2019- Assunto agradecimento e ratificação da parceria exitosa entre 
o Tribunal Regional Eleitoral e a Câmara Municipal de Alta Floresta, com o fim 
de realizar a revisão do eleitorado com a coleta dados biométricos com os 
eleitores desta municipalidade. Autoria Antônio Fábio da Silva Marquezini, Juiz 
Eleitoral em Substituição 24º ZE-TER/MT; Ofício nº 097/2019 – Em 
atendimento ao disposto no artigo 7º da Lei Municipal nº 2.432/2018 - Remessa 
de cópias de Decretos Municipais, emitidos no mês de maio de 2019 (099/2019 
a 115/2019), em arquivo de mídia digital anexo (CD) e esclarece que o arquivo 
original dos Decretos Municipais nº 099/2019, 100/2019 e 101/2019, ainda não 
foram encaminhados pelo Departamento de Contabilidade da Prefeitura, à 
Procuradoria Jurídica para publicação e arquivamento em pasta própria. Autoria 
Naiara Rossa Murello, Procuradora Jurídica da Prefeitura Municipal de Alta 
Floresta. Ofício nº 159/2019-DE, apresenta o balancete mensal do IPREAF, 
referente ao mês de maio 2019. Após o senhor Secretário fez a leitura das 
seguintes matérias em apresentação. Indicações 250, 251 e 253/2019 autoria 
Mequiel Zacarias Ferreira.  Após, o Senhor Presidente informou que as matérias 
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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. Em seguida esclarece sobre a 
Moção de Repúdio, especificando todas as problemáticas do município, 
incapacidade administrativa e a falta de interesse do Prefeito Asiel, em ao menos 
tentar resolver os problemas, deixando outros comandarem, todos sabem os 
problemas enfrentados pela saúde, o Prefeito é médico, com base nisso pede que 
o Prefeito de mais condições de trabalho a Secretária de Saúde. Em seguida 
comenta sobre a retirada da ponte ocorrida em fevereiro, ainda no período de 
chuva e até hoje não concluída, trazendo muita reclamação por parte da 
sociedade e o comércio local. Com relação a poeira o Vereador Dida pede que 
se coloque os caminhões pipas, entende que não resolve o problema, mas 
ameniza a situação, uma vez que o próprio Vereador Charles confidenciou o 
auto atendimento na rede de saúde de cidadãos; crianças, jovens e idosos, 
apresentando problemas respiratórios; no bairro cidade bela onde o Ilustre 
Vereador Mendonça mora, um empresário esta aguando a rua utilizando uma 
caixa d´agua improvisada, pois a poeira está afetando o seu comércio. O 
Vereador diz que não tem condições de defender uma administração assim. Diz 
ainda que não há programação ou organização, tudo que se encaminha ali some, 
requerimentos de Vereadores não são atendidos. Por fim, reafirma a 
apresentação da Moção por incapacidade administrativa e dizendo que o Prefeito 
não respeita nem sua base, sua bancada que aprova tudo que ele manda, tanto é 
que a presidência da Casa teve que trancar a pauta, deixando de colocar um 
projeto importante sobre asfalto comunitário, logo o Presidente concorda com o 
Vereador Dida, pois ele o Prefeito não resolve os problemas. Fala que o 
Vereador Tuti solicitou agilidade no parecer do projeto do asfalto comunitário, 
diz que na rua Santa Catarina esta praticamente dando adesão, no Cidade Bela 
algumas pessoas o procuraram também, entende que é anseio do Presidente da 
Câmara também, pois ele também sofre na pele os apelos dos cidadãos em 
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questão relacionada a poeira, por isso acredita que a Moção terá votação 
unanime nesta Casa, aqui toda terça se fala, fala, se chove no molhado e não 
resolve. Fica registrado sua revolta, sua insatisfação em nome da população que 
gostaria de estar aqui nesta tribuna, e diz que a aqui o povo tem voz, o povo 
elegeu todos esses Vereadores, tem aqui o Vereador Dida, Vereadora Elisa, 
Vereador Mequiel e demais Vereadores; podemos não resolver os problemas, 
mas a sociedade tem conhecimento dos nossos esforços. Agradece ao Secretário 
de Saúde pelo empenho, e diz ter esperança que o Prefeito colabore para que a 
Secretaria tenha condições de atendimento nas unidades de saúde e que 
desenvolva um ótimo trabalho junto aos cidadãos. Na sequência, fez uso da 
tribuna o Vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), o qual saudou a todos. 
Começa o pronunciamento falando sobre Alta Floresta que conhece de 1987, 
está servidor público desde 1997, passando por todas as gestões deste o primeiro 
Prefeito do município, vê que o administrativo não anda bem, mas não se pode 
esquecer das administrações anteriores onde o bairro Boa Nova não era 
lembrado, o único que olhou pouco mas olhou, foi o Prefeito Asiel; hoje o Boa 
Nova III conta com 90% de asfalto, ainda este ano pretende-se asfaltar a avenida 
principal do Bairro Boa Nova II, fazendo ligação ao Boa Nova III, em parceria 
com prefeitura e moradores. Diz ao Secretário que algumas pessoas comparam 
os problemas na saúde pública de Sinop com os problemas na saúde pública do 
nosso município, essas pessoas não assistem noticiários, quantas pessoas estão 
morrendo na fila do pronto socorro de Sinop? Quantas pessoas estão morrendo 
por problemas de poeira em Sinop? Mas só que município que não presta é Alta 
Floresta, essas pessoas parecem que não viajam. Vê no mandato do Prefeito 
Asiel Bezerra muito a se fazer, mas que já fez muito também, os postos de 
saúdes que este Prefeito tem construído dentro do município, são melhores que 
os hospitais da cidade tricentenária onde nasceu em Minas Gerais. Alta Floresta 
tem apenas 43 anos, mas já possui 9 agências bancárias e mais de 9 hospitais, 
pede com urgência ao governador do Estado que traga logo leitos UTI’s, pois 
estamos perdendo vidas. O Vereador agradece ao Secretário e a equipe do 
Hospital Regional pela qualidade de atendimento, parabeniza também as equipes 
médicas e servidores dos postos de saúdes e um agradecimento especial ao Dr. 
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Charles pelo carinho, pelo respeito que ele tem para com as pessoas. Diz que o 
pior ano de toda Alta Floresta, foi o ano que foi eleito, mudança de Presidência 
da República, economia ruim, estado parado, situação dos profissionais da 
educação que estão em greve e não se sabe por quanto tempo mais. E só o 
Prefeito Asiel é ruim? É ruim na verdade! Mas já tiveram muitos piores! Fala 
com orgulho, em fazer parte da base aliada do Prefeito, e sabe que não é fácil 
administrar Alta Floresta do jeito que está indo. Enquanto Sorriso recebe 43 
milhões, Alta Floresta recebe 2,8 milhões em IPTU; o que está acontecendo no 
nosso município é um milagre, os empresários arregaçam as mangas e 
continuam trabalhando pois sabem que nossa cidade com apenas 43 anos é o 
orgulho de Mato Grosso, quem quiser investir, invista logo, este é o momento. 
Encerra pedindo as bençãos de Deus para todos, e principalmente ao Prefeito 
Asiel.  O Vereador Marcos Roberto Menin solicita questão de Ordem, atendida 
pelo o senhor Presidente. Em tempo, faz a leitura da Indicação 252/2019 de 
autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira. Prosseguindo utilizou da tribuna 
o Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) que cumprimentando a 
todos. Diz ser um prazer fazer parte desta Administração, e pede para os 
companheiros intercederem pelo Vereador Eloi, cada um conforme seus 
preceitos religiosos, momento em que as diferenças devem ser postas de lado. 
Espera que em breve o Vereador Eloi possa voltar a seu posto.  Em relação a 
poeira diz que gosta de comentar sobre aquilo que acompanha de perto, para 
quando alguém questionar, ter a resposta apresentando provas. Agradece ao 
Secretário de Saúde pelo trabalho apresentado frente a pasta; profissional 
técnico competente e experiente na área, conseguiu comprar um ônibus que será 
entregue em breve, e espera que conquiste muito mais. Voltando ao assunto da 
poeira, diz que em conversa com o Prefeito obteve a informação de que o 
Ministério Público questionou a contração de caminhões pipas, comunica que 
houve duas ou três contratações de caminhões para atender o lixão, comenta 
ainda sobre a reforma de cinco caminhões no ano passado, que segundo o 
Vereador foi dinheiro jogado fora, pois estão todos no toco novamente, e fala 
também sobre a finalização de uma aquisição de oito caminhões, cinco patrolas, 
uma prancha para caminhão Truck e uma máquina esteira, crê que com a 
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aquisição desses equipamentos e também o asfaltamento dos bairros que estão 
por acontecer, resolverá a questão da poeira, a administração do Prefeito Asiel 
tem feito muito; o nosso município é o que mais cresce na região, o Prefeito tem 
vontade de fazer mais, mas não possui ainda os recursos necessários, o Vereador 
diz não ter como pressionar a Secretaria de Obras, pois esteve lá conversando 
com os mecânicos, e eles disseram que os caminhões que lá estão não tem 
condições de serem recuperados, pois não aguentariam um mês de uso, alega 
ainda que já recebeu abaixo assinado em sua casa para molhar as ruas, ele dá 
razão, ele crê que algo maravilhoso vai acontecer e pelo menos as principais 
avenidas dos bairros serão aguadas, reafirma que o Prefeito tem feito muito e 
desafia ao debate qualquer um que esteja ouvindo a rádio Câmara ou qualquer 
um aqui nesta Casa, mostrar quais dos Prefeitos anteriores fizeram mais por Alta 
Floresta, dá prazer em olhar está revista (informativo do Executivo), somente no 
perímetro rural foram feitas cinco pontes, estão colocando lama asfáltica na 
perimetral, a avenida Mato Grosso nunca ficou da forma como está, os tabus 
deixados não existem mais, era um tal de reformar ponte, hoje não existe mais o 
problema de refazer as obras. Com relação a ponte do Cidade Bela, fez uma 
ligação para o Rio de Janeiro e foi comunicado que segunda-feira os tubos serão 
enviados, e quarta ou quinta feira estarão aqui, e com certeza vai ser uma das 
melhores pontes feitas no município, não adianta fazer uso das redes sociais e 
publicar notícias falsas, pois quem vence é o trabalho, qual mandato que tem 
nome de Vereadores em todos os bairros? Encerra sua fala agradecendo a todos. 
Na sequência o Vereador Charles Miranda Medeiros Cumprimentou a todos. 
Inicia sua fala com a permissão dos Vereadores, apresentando um áudio da filha 
do Vereador Eloi Crestani, onde diz: “- Oi, bom dia Charles, eu sou a Daiane 
filha do Eloi, ele não está respondendo porque não consegue mesmo sabe, ele 
esta bem fraco, ele fez a quimio, ele ganhou alta da quimio, ele ganhou alta da 
quimio no...aí então a gente tá todo perdido, nem sei que mais que dia é, mas é 
assim ele internou ontem, ele tá aqui internado hoje de novo, ele tá tendo 
bastante reação, ele está bem fraco, daí é por isso que ele não esta respondendo 
tá, mas vão orando aí por ele, por nós para dar força porque não esta nada fácil 
aqui tá! Notícias a gente vai informando vocês como que está”. Em seguida o 
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Vereador diz que o Eloi precisa de orações, houve uma queda no estado geral 
dele, mas tudo que depende da medicina, da estrutura, do hospital especializado 
para o tratamento do câncer, está sendo feito, está tendo assistência da família, 
então vamos orar para que ele sofra menos, que Deus opere na vida dele. O 
Vereador disse que já passou por isso, que seu pai morreu com câncer e o 
sofrimento é muito grande, pois o câncer corrói não só o doente, mas toda a 
família. Aproveita a presença do Secretário Marcelo, e diz que participou de 
uma reunião com o mesmo no Gabinete da Presidência e fez umas solicitações 
que ficaram de ser providenciadas depois, o posto do Araras está sem otoscópio, 
o aparelho do sonar está com problemas também, ver um afastamento lá um 
tempo, e aproveita para pedir à Secretaria de Obras que remova um volume de 
terra ocasionado pela obra do asfalto em frente entrada do posto, onde não 
permite a acesso de cadeirantes e outros, ou então a própria empresa faça a 
remoção desta terra aproveitando que o maquinário está por lá, não custa nada 
ajudar o atendimento público também. Manifesta sua grande preocupação com a 
imagem de Alta Floresta, pois observa que todos os meses chegam novas 
empresas que querer investir no município, pois aqui no nortão é  a cidade com 
maior expectativa de crescimento, não só na questão do polo educacional, das 
faculdades com a possibilidade de novos cursos, dá educação privada, dá 
agroindústria, dá construção civil, dos grandes loteadores. Quando alguém tem 
um dinheiro bom para investir em uma região, se faz pesquisa econômica, social 
e política, e quando observa que o município está em crise, pensa duas vezes em 
aportar recursos. Poder legislativo tem que fazer cobrança sim, por isso acha que 
o Vereador Dida está corretíssimo em cobrar, levantar seus pontos negativos e 
fazer suas críticas, como esta corretíssimo também o Vereador Mendonça, 
mostrar os pontos positivos, das obras que estão sendo feitas e da evolução que 
ocorreu nestes últimos anos, na atual gestão; e que vamos votar uma Moção, 
quando alguém de fora analisar, precisar ver os pontos; o que esta sendo feito, 
como era e como vai ser. Em sua análise de três mandatos, o Vereador acha que 
está muito melhor, apesar de ter muito o que ser feito, mas em relação aos 
governos anteriores, acha que este ainda está razoável, pois sempre atendeu em 
posto de saúde de madeira, em barracão, com vazamentos, sem lugar para 
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sentar, sem água, caixas d’aguas abertas com pombos tomando água, diz que 
ainda existe algumas situações assim, mas hoje bem menos. Parabeniza todos os 
Vereadores que se preocupam com a melhoria do município e as críticas 
construtivas, o investidor não gosta de lugares onde e estão denegrindo, isso cria 
dúvidas se ele trará ou não melhorias para o município ou investirá em outro.   
 O próximo a utilizar da tribuna foi o Vereador Marcos Roberto Menin, o qual, 
saudando a todos, agradece ao Zé João por fazer a limpeza tanto no Primavera, 
quanto no grande Cidade Alta e no dia de amanhã no Bairro Vila Nova, pois no 
domingo haverá torneio de truco, de futebol e também um churrasco, onde o 
Marcelo faz parte juntamente com o presidente Tiago, agradece também ao 
Biriba  e seu Pequeno por levar os maquinários à Vila Rural. Em seguida diz que 
mora em Alta Floresta a bastante tempo, e sempre envolvido com política, pois é 
filho de político, acha que a Moção de Repúdio é muito dura, já viu coisas 
piores, quatro ou cinco folhas de pagamentos atrasadas; deste Prefeito nenhuma 
ainda em seis anos, ao contrário viu muitas conquistas, muitas obras e ele quieto, 
esse é o pecado dele, ele deveria ser um pouco mais explicativo. Uma Moção 
dessa magnitude só vem a atrapalhar, e colocara está Câmara na história, 
respeita a opinião do Vereador, da Vereadora, cada um tem seu posicionamento, 
mas o dele é da paz, de correr atrás, cobrar. Em conversa com o Claudinei soube 
que até o final da semana haverá quatro caminhões aguando as ruas. O Vereador 
Dida pede aparte. Agradece ao Vereador Menin e diz que boa notícia é a Moção 
já surtir efeito, gostaria que o Vereador Mendonça estivesse no Plenário, pois ele 
disse que o Ministério Público determinou ao Prefeito que ele não contratasse 
caminhões, ele gostaria que o Vereador apresentasse essa determinação, pois 
está havendo  contradição da base aí, o Vereador Menin trouxe uma boa notícia, 
neste momento o Vereador Marcos Menin interfere e diz “- já tem caminhão 
trabalhando”, ao que o Vereador Dida responde, “- maravilha” e reafirma que a 
Moção está surtindo efeito e agradece o aparte. Em seguida o Vereador Menin 
parabeniza o Secretário Marcelo, pois, ele, juntamente com o presidente da 
Associação da Pista do Cabeça lá naquela localidade, após o horário, solicitaram 
o envio de uma ambulância a Alta Floresta, para trocar os pneus, arrumar os 
freios e a parte mecânica, os quais foram atendidos prontamente pelo Secretário; 
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e diz que é preciso de pessoas assim, com atitude! Diz ainda que está à 
disposição do Secretário para o que for necessário e fala ter gostado da ideia de 
adquirir uma nova ambulância através do projeto Jaime Campos, o qual se 
dispõe a correr atrás também, e a partir de hoje passa a respeitar o Marcelo 
Costa como Secretário. Na sequência, utilizou da palavra a Vereadora 
Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), a qual cumprimentando a todos. 
Parabeniza a prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento, o 6º Festival 
Gastronômico ocorridos nos dias 05,06 e 07, a primeira Feitam (Feira de 
Turismo da Amazônia Mato-grossense) e o primeiro encontro Cultural da 
Amazônia Mato-grossense eventos maravilhosos que ocorreram na Praça do 
Avião. Diz que na semana passada esteve dois dias acompanhando os trabalhos 
feitos com os Secretários da Prefeitura sobre o PDI (Plano de Desenvolvimento 
Institucional), onde ficou surpresa com o trabalho que vem sendo feito nas 
Secretarias, e em conversa com o Prefeito sugeriu que fossem divulgados mais 
esses planejamentos, até mesmo porque o Tribunal de Contas cobra, e de repente 
está faltando por parte da Câmara um acompanhamento mais de perto  junto a 
Prefeitura, parabeniza os Secretários pelo excelente trabalho. Em seguida 
parabeniza o Secretário Marcelo pelo bom trabalho executado junto a pasta, e 
diz que ele esteve em Brasília e traz novidades, e ao contrário do que estão 
falando o Prefeito lhe total autonomia para executar os trabalhos frente a 
Secretaria, diz que o secretário repassou a informação de que todos os postos 
estão abastecidos com materiais de limpeza e também foi feito uma compra para 
o restante do ano. Com relação a zona rural comunica que a Secretaria está 
fazendo uma contratação emergencial de uma técnica em enfermagem para 
acompanhar os médicos em visitas, e informa ainda que, quando da visita a 
Brasília houve liberação da terceira parcela dos recursos das seis unidades que 
estavam cancelados, comunica também a aquisição de um ônibus para atender a 
saúde. Com relação a molhagem das ruas, houve algumas falas, mas ela 
procurou saber com quem é responsável pela contratação, e afirma que já há 
dois caminhões contratados por dezesseis dias, fazendo esse trabalho nas 
principais ruas dos bairros onde existe a necessidade, comunica ainda que 
haverá contratação de caminhões caçamba, por ter valor de locação menor, e 
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serão instalados tanques disponíveis na Secretaria de Obras, informações 
repassadas pelo Claudinei da Administração, comenta também sobre a reforma 
no telhado, forro e parte elétrica do Tiro de Guerra, comunica ao Vereador 
Mequiel, que já iniciou o trabalho de pintura e conserto na sede do PROCON, e 
ainda na próxima semana o inicio da obra de reforma na rodoviária, onde será 
feito uma restauração completa no forro, iluminação e  pintura, restauração na 
oficina do transporte escolar, estão sendo implantadas várias faixas elevadas, a 
construção de vestiários e bancos de reservas feitos por reeducandos do Projeto 
Nova Chance, reformas no prédio da Secretaria de Educação, reforma para 
receber o posto da receita federal e METAMAT, com previsão de inauguração 
neste mês, construção da quadra de vôlei na praça cívica, que será inaugurada 
em breve, revitalização das avenidas, micro pavimentação na perimetral Rogério 
Silva. Encerra seu discurso agradecendo a todos. A próxima a utilizar a tribuna 
foi a Vereadora Elisa Gomes Machado, que cumprimentou todos os presentes. 
Parabeniza com grandes méritos a Secretária Célia Castro e o senhor Sérgio 
Passos, e todos funcionários do município pelo brilhante trabalho e realização 
dos eventos no final de semana, eventos como este leva a imagem e o nome de 
Alta Floresta para o estado e até para fora dele. Teve a oportunidade de 
participar no domingo de manhã de todas as palestras, das mostras de todos os 
municípios que aqui estiveram. Em seguida comenta, que quando se quer faz, 
semana passada quanto se foi falado sobre poeira, na tribuna todos cobraram a 
questão da molhagem das ruas, naquele momento as falas eram de que era 
impossível, depois de todos cobrarem e mostrar que a comunidade precisa desse 
benefício, foi possível a resolução, as ruas estão sendo molhadas, então quando 
se quer faz sim, e nós enquanto representantes do povo estamos aqui para 
mostrar que está sendo bem feito, mas o nosso dever principal é fiscalizar o 
recurso público e debruçar sobre os Projetos de Leis, como o Plano de 
Saneamento Básico que estamos trabalhando a bastante tempo, e o Plano Diretor 
que também está nesta Casa e precisará de grande estudo. Aproveita para dizer 
ao Secretário de Saúde que atende todas as reivindicações e nos recebe todas as 
vezes; sobre a extensa pauta em relação as ACS e Endemias deverá ser feito um 
trabalho de junção, precisamos e queremos entender bem melhor isso, o 
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município não pode perder recurso, mas temos muitas áreas descobertas, 
queremos a resposta do ofício em relação a portaria do Ministério da Saúde, 
sobre materiais de curativos e primeiros socorros nas unidades rurais, que estão 
a quase cem quilômetros daqui, estamos aguardando, mas já marcamos uma 
agenda com o senhor para entendermos está situação, pois que o munícipe da 
zona rural tem nos cobrado, também em relação a farmácia básica mais 
centralizada, para que as pessoas que chegam a cidade não precisem pagar taxis 
ou mototáxis para ir a até a Policlínica do Cidade Alta, em uma reunião anterior 
o Senhor já havia sinalizado que faria o atendimento aqui no centro, em relação 
ao Hospital Regional temos recebido suas indicações; temos acompanhado 
ainda, através da impressa, a não realização do teste seletivo, até mesmo porque 
houve uma ação que acharam que eram importante a suspensão do Teste naquele 
momento, como de fato foi suspenso; e propõe que a Comissão de Saúde da 
Casa, mais a Comissão de Representantes do Servidores, possamos nos reunir e 
saber de que forma será o procedimento, até que aconteça novo Teste Seletivo, 
encerra falando sobre o Quinto Congresso da Agricultura Familiar que 
acontecerá em Alta Floresta. Com uso da palavra o Vereador Luiz Carlos de 

Queiroz, o qual saúda a todos. Senhor presidente nos não podemos deixar de 
falar do que esta acontecendo no Hospital Regional, lemos no Jornal o Diário o 
terrorismo que estão fazendo com o servidor municipal do regional, 
recentemente foi feita a Moção de Aplausos à todos eles, há alguns dias também  
vários Vereadores desta Casa fizeram uma Indicação pedindo a permanência  da 
Lucia Tiso no cargo, portanto é dever desta casa convidá-la a  para fazer seus 
esclarecimentos dos fatos, não podemos aceitar que nossos amigos do Regional 
sejam prejudicados a nível local e estadual, senhor Presidente gostaria de contar 
com vossa excelência para tomar providências em relação a isto, é nosso dever! 
A respeito da Secretaria das Cidades, manifestamos nossa preocupação com o 
loteamento de chácaras no perímetro urbano, está Casa juntamente com a equipe 
técnica da Prefeitura tem que tomar providencias em relação a isto, ressalta a 
importância da reunião dos Vereadores, com presença do Executivo, com o 
jurídico da Prefeitura e os loteadores, que com certeza podem contar com as 
emendas desta Câmara. Ressalta seu respeito por todos os Vereadores, e fala 
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sobre uma Moção de Protesto sugerida por alguns companheiros da Casa feita a 
dias atrás para o Governo do Estado, e diz que o Executivo sempre esteve aberto 
ao dialogo, assim como o Vereador Dida, portanto sugere o entendimento, 
reafirma respeitar o Vereador, mas votará Contrário a Moção, fala também sobre 
o trabalho bonito que vem sendo feito na Perimetral Rogério Silva, espera que 
seja feito em toda sua extensão e também nas principais avenidas, para finalizar 
solicita ao Presidente, como Vereador membro de três Comissões, que comente 
sobre o trancamento da Pauta. Lembrou que já na Sessão passada havia falado 
na tribuna que Administração havia disponibilizado três caminhões para 
molhagem das ruas.  O próximo a utilizar a tribuna foi o Vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira que saudando a todas e todos, inicia sua fala parabenizando a 
escola Jardim das Flores pela realização da Feira do Conhecimento a qual esteve 
acompanhando enquanto membro da Comissão de Educação da Casa; 
parabeniza também a Associação dos Empresários de Gastronomia pela 
realização do sexto Festival Gastronômico e assim também a FEITAM (Feira de 
Turismo da Amazônia Mato-grossense); destaca a atitude dos empresários do 
nosso município, o que motiva a fazer a Feira do Turismo, o que de fato foi 
destacado durante o evento, a qual o Vereador acompanhou, pois, entende que o 
município precisa tratar o turismo como área de relevância e que precisa ser 
melhor trabalhada. Durante o Seminário de Turismo que participou 
integralmente, destaca uma série de potencialidades que o município tem e  que 
ainda carecem de serem desenvolvidas, melhoradas e evidenciadas no trato do 
poder público para que também desenvolva está área, se discute muito sobre 
agronegócio e está evolução dele aqui no município, mas a área do turismo 
também tem que ser considerada, estamos na Amazônia, o município tem um 
potencial extremamente grande, tanto do ponto de vista do ecoturismo, do 
turismo rural e do turismo de pesca que é bastante relevante, mas que do ponto 
de vista do município, precisa ser melhor desenvolvido e dar condições para que 
estas áreas se desenvolvam, exemplo a ser destacado é o próprio Festival que é 
uma iniciativa privada que motivou o município a fazer sua Feira de Turismo, 
neste sentido os empresários, as organizações, neste caso Associação 
Gastronômica, a Associação dos Guias precisa encontrar no município mais 
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segurança do ponto de vista de estrutura, para que se desenvolva também como 
polo turístico no está de Mato Grosso, o município tem condições de ser isto; 
durante as discussões o Senhor Sergio (Passos) falou que estão discutindo o 
Plano Municipal de Turismo, o qual o Vereador particularmente desconhece a 
discussão e salienta que geralmente consegue acompanhar esses debates e se 
realmente está acontecendo esta argumentação, gostaria de ser inserido no 
processo, pois, enquanto Vereador tem uma serie de responsabilidades 
legislativas que precisam serem sintonizadas com as discussões no Executivo, 
até para facilitar quando chegar no Legislativo; de toda forma estende seu 
reconhecimento a  todo esse trabalho desenvolvido tanto na Feira, quanto no 
Festival Gastronômico e no Encontro Cultural, também através da direção.  Com 
relação aos Servidores do Hospital Regional, o Vereador tem acompanhado 
desde o início, foi procurado e reforça a sugestão da Vereadora Elisa, endossada 
pelo Vereador Luiz Carlos; convoquem novamente a senhora Lucia Tiso, já 
houve uma reunião em que o Vereador e a Vereadora estiveram, mas percebe 
que alguns desdobramentos não estão sendo a contendo do que foi solicitado e 
precisa alinhar isto para se ter o mínimo de segurança, primeiro para prestação 
do serviço de saúde do Hospital Regional para a população, segundo, para os 
servidores e terceiro para os membros desta Casa enquanto autoridades que 
estão acompanhando a situação – fiscalizando, sugere que faça a convocação 
novamente a convocação de todos aqueles entes, especialmente dos servidores, 
para que se possa promover o diálogo, uma vez que o Processo Seletivo não 
aconteceu e o que serviço precisa ser prestado  de maneira qualitativa e bem 
como os servidores precisam estar assegurados do trabalho, percebe se que estão 
acontecendo algumas demissões e precisa acompanhar isso para que não 
aconteça nenhuma injustiça. Outra pauta que continua seguindo deste o início é 
a questão das queimadas, esteve acompanhando no Museu de História de 
Natural, a reunião realizada pelo Corpo de Bombeiros, está aguardando a 
nomeação Diretor de Meio Ambiente para fazer a convocação dele e fazer o 
diálogo relativo a isto, mas percebe que a cada ano as queimadas voltam a 
crescer, coisas que haviam regredido em anos anteriores, percebe-se que pessoas 
estão queimando lixo em seus quintais aos finais dos dias, isto é uma questão de 
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saúde pública e também um crime, o município precisa assumir isto com 
prioridade. Com relação a ponte do Cidade Bela a informação obtida junto a 
empresa é que eles vão encaminhar o material na sexta feira e deve chegar na 
metade da semana seguinte, então continua no atraso e na cobrança, e reforça a 
necessidade de resolver o problema daquela balsa, antes que alguém se 
machuque; ontem na parte da tarde o Vereador esteve no local e presenciou dois 
adultos e uma criança, com bicicletas fazendo a travessia na balsa numa situação 
de extremo risco, o Vereador já notificou a quem de direito e reforça a 
advertência, vidas perdidas não voltam mais.  Em relação a educação continua 
acompanhando as pautas, e lembra que vai fazer a indicação para que o Teste 
Seletivo seja feito em breve e não em dezembro como no ano passado, o qual 
gerou problemas que persistem até hoje. Agradece a todas e a todos pela 
atenção, boa continuidade da Sessão. Na sequência utilizou a tribuna o Vereador 
Oslen Dias dos Santos (Tuti) que cumprimentando a todos, Disse que será 
breve e somente vai transmitir as informações recebidas do Gabinete do 
Deputado Nery Geller, comunica que o Ministério da Agricultura liberou o 
pagamento da retroescavadeira e a prefeitura receberá mais uma máquina, 
indicação do Deputado Nininho e emenda do Senador Blairo Maggi; como o 
Deputado Federal Nery Geller estava Ministro naquela época, esta conduzindo 
as negociações. Parabeniza a prova do laço livre de Alta Floresta pela quarta 
etapa realizada no Rancho RB, onde foi feito um leilão de uma novilha, em prol 
da Sueli que está em tratamento de câncer em Barretos e repassa o recurso 
arrecada no valor de R$ 3.850,00, agradece ao doutor Charles que como 
contribuinte e patrocinador faz parte deste processo, e enaltece o trabalho da 
Associação junto as instituições e principalmente junto ao Hospital de Câncer de 
Mato Grosso, aproveita e convida a todos para participarem da próxima etapa 
que será realizada no Rancho do Pitoco com provas de tambor para crianças. 
O Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, passou a Presidência 
ao Vice-Presidente para fazer uso da Tribuna. Cumprimentando todos os 
presentes. Começa seu discurso falando sobre o Hospital Regional, aos 
funcionários que lá estão, comenta se que está havendo perseguições a alguns 
servidores, lembra a fala do Vereador Luiz Carlos onde comenta sobre a Moção 
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de Aplausos pelos excelentes trabalhos prestados a população, em seguida vem 
essa demissão em massa, 11 pessoas ao todo, o que parece ser um ato de 
perseguição, é preciso rever e conversar para saber o que está acontecendo de 
fato, fica o nosso apoio. Esclarece a todos que as soluções ao problema da poeira 
não surgiram devido ao trancamento da pauta, mas a intenção era está, ocorre 
que o Prefeito já estava trabalhando para resolver o problema e decisões já 
haviam sido tomadas. Diz que colabora e vai continuar colaborando, uma vez 
que seu caminhão já está em uso pela Prefeitura para as ações necessárias. Fala 
dos avanços da Administração em relação as Administrações passadas onde 
houve caso de queda de posto de saúde, diz que problemas acontecem mas é 
preciso soluciona-los, diz ainda que há um projeto na casa e que deveria ser 
votado nesta Sessão, o que não aconteceu devido a pauta estar trancada, 
entretanto sugere uma reunião extraordinária para votar o Projeto que trata sobre 
o asfalto comunitário. Parabeniza o Prefeito e o Secretário de Saúde pela 
aquisição de um ônibus que será entregue no dia de hoje, e diz que nenhuma 
outra administração apresentou tantas obras quanto a administração do Prefeito 
Asiel, o problema é que ele é discreto, o que no pensamento do Vereador  
considera um erro, o gestor precisa conversar com a sociedade seja sobre coisas 
boas ou ruins. Agradece ao Prefeito e comunica que o projeto da praça do bairro 
Begônias está pronto e logo iniciará as obras, parabeniza também pelo trabalho 
executado na Perimetral Rogério Silva, sugere a duplicação da entrada da cidade 
com construção de viaduto, com projetos de jardinagem e iluminação a altura de 
Alta Floresta, modernizando a cidade deixando a impressão da primeira 
imagem. A Vereadora Elisa solicita aparte e comunica que precisa ser votado o 
Plano de Saneamento Básico, que estará à disposição do Presidente hoje, e pede 
que seja convocada uma extraordinária até no mais tardar quinta-feira, pois o 
município precisa dele aprovado até o dia dezoito. Em seguida o Vereador Dida 
pede aparte e pede que o projeto sobre asfalto comunitário seja votado o mais 
rápido possível, pois os moradores da rua Santa Catarina no Cidade Bela 
aguardam com ansiedade. O Presidente consulta a Secretária Parlamentar da 
Casa para a melhor data da convocação da Sessão Extraordinária, onde fica 
decidido a data de 10/07/2019, as 10h00 da manhã, para a deliberação do 
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Projeto de Pavimentação Asfáltica Comunitário e do Plano de Saneamento 
Básico. 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 Ofício nº 001/2019/PDT-AF/MT nº 1.988/2019, que “Requer a 
utilização do Plenário Arnaldo Corcino da Rocha, juntamente com o sistema de 
climatização, para o dia 19 de Julho do corrente, a partir das 16h00, com a 
finalidade de realização da Convenção do PDT/AF - Partido Democrático 
Trabalhista de Alta Floresta”, de autoria da Direção Municipal do PDT/AF/MT, 
o qual foi discutido pelos Vereadores. Após a discussão, a matéria foi colocada 
em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo solicitou do 
secretário a leitura da Moção Nº 027/2019, que em súmula “Congratulações 
com o Senhor Jhony Falasque Arisi, pelos relevantes serviços prestados frente à 
Chefia Geral da 20ª CIRETRAN deste Município, extensiva a toda equipe de 
colaboradores.”, de autoria Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida). O 
presidente explica ao público que antes todos os Vereadores tinham direito a 
discussão de uma Moção de Aplausos, a regra foi mudada, agora só o autor 
discute. A Vereadora Cida   cumprimenta a todos através de seus 
homenageados, senhor Jhonny Falasque Arisi e a Vanessa Gonçalves de 
Camargo, neste ato representando a todos os colaboradores da 20ª CIRETRAN, 
agradece ao senhor Romildo Corcino, por ter liberado a servidora. Em seguida 
faz um breve relato sobre os nove meses de trabalho do Senhor Jhony Falasque 
Arisi frente aquela entidade, parabeniza de modo geral a entidade e a todos os 
envolvidos. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 
aprovada por unanimidade. Na sequência, o secretário procedeu com a leitura da 
Moção Nº 028/2019 que em súmula “Repúdio ao Prefeito Asiel Bezerra de 
Araújo, pela má gestão e descaso que vem apresentando na condução da 
Administração Pública Municipal.”, de autoria do Vereador Silvino Carlos Pires 
Pereira (Dida Pires), o qual foi discutido pelos Vereadores: Vereador Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida Pires) cumprimenta aos presentes. Presidente essa 
Moção reflete nossa insatisfação e rejeição pela conduta que o Prefeito vem 
tomando diante da administração pública pois ele não respeita nem sua base, 
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tanto é que houve o trancamento de pauta em virtude da poeira que está 
castigando o município, trazendo doenças as pessoas, responsabilizando o 
Ministério Público por sua incompetência e  incapacidade, ao contrário o 
Ministério Público tem é ajudado, na administração, na orientação e na 
fiscalização; é incapacidade administrativa pois o Vereador Marcos Menin disse 
que a administração vai contratar quatro caminhões, surtiu efeito a Moção de 
Repúdio, Secretário Marcelo queremos que surta efeito na saúde queremos que 
tenha lá nas unidades de saúde tenham medicamentos de primeiro socorros para 
atender a comunidade, queremos que o senhor tenha condições de trabalho, pois 
o senhor está motivado, está Moção de rejeição, de insatisfação, de 
descontentamento;  aborda também os problemas de corrupção, onde o Prefeito 
e alguns empresários devem devolver cerca de um milhão de reais. A ponte do 
Cidade Bela que foi retirada em fevereiro deveria ter apenas limitação de peso, 
mas está lá a população abandonada, então fiquem aqui todos dizendo que 
administração está bem, dizendo do passado, que não tem obra, mentira! Lá no 
Bairro Boa Nova tem a creche Paulo Pires que junto com a prefeita Isaura 
lutamos para conseguir, a pavimentação principal do Boa Nova foi obra da 
prefeita Maria Isaura, a academia da melhor idade foi construída com recurso 
devolvido do duodécimo da Câmara, o Vereador Tuti estava primeiro Secretário 
na época, o asfalto do bairro do Vereador Mendonça que alega que a prefeita 
Maria Isaura não fez nada, tentando desvirtuar para defender está administração, 
foi a obra da Prefeita Isaura, estamos fazendo uma cobrança justa, não temos 
nada contra o Prefeito, mas ele precisa sair dessa inércia, desta incapacidade, só 
depois de muita pressão que as coisas começam acontecer, vergonhoso, a zona 
rural está com muitos problemas, não contratou pessoas, mandou para esta casa 
um projeto de  lei vergonhoso, para pôr um Salário mínimo para os 
trabalhadores da Secretaria de Obras, tem que ter capacidade administrativa, 
estão todos esses itens abordados aqui, quem quiser votar contra que vote, o 
Prefeito mora onde tem asfalto, nós já moramos em local com poeira, hoje 
graças a Deus temos as ruas asfaltadas, em 2009 através da prefeita Maria 
Isaura, as ruas Florianópolis, Porto Velho e Aracaju receberam pavimentação. 
Então fica a nossa insatisfação, nossa rejeição à forma como estão tratando a 
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condução deste município. Em seguida o Vereador José Aparecido dos Santos 

(Cidão) faz uso da tribuna discordando do Vereador Dida, dizendo que é essa 
Moção nem chegou ao conhecimento do Prefeito. Se vai haver molhagem das 
ruas é mérito de todos, dos Vereadores da base ou da oposição, quanto ao asfalto 
da avenida principal do bairro Boa Nova mencionado pelo Vereador Dida foi em 
troca de ter trabalhado para o Deputado Ademir Brunetto que pleiteava a 
reeleição, onde solicitamos a pavimentação daquela via, em seguida diz que hoje 
o Prefeito sofre as consequência da ponte do Cidade Bela, mas que no Boa Nova 
a  Maria Isaura é conhecida como Maria pinguela, o mesmo problema que 
aquelas pessoas estão passando, nos do Boa Nova já passamos também, pois foi 
necessário colocar uma pinguela para passar do Boa Nova II para o Boa Nova 
III. Em continuidade o Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) inicia 
sua fala saudando a todos e agradecendo as palavras do Vereador Cidão, diz que 
respeita a fala do Vereador Dida, e disse que é isso mesmo, cada um deve ter sua 
opinião para o bem do município, diz que  há aproximadamente sessenta dias o 
Prefeito tem tentado contratar os caminhões, mas infelizmente por consequência 
de atos passados, o ministério público não está permitindo, mas ainda assim 
conseguiu contratar dois caminhões para atender o lixão e quando estão livres 
estão sendo utilizados para aguar as ruas dos bairros. Parabéns a sociedade. É 
voto Contrário a Moção. Em continuação o Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira vota Favorável a Moção de Repúdio, pois, entende que sob o ponto de 
vista técnico, que é o trabalho enquanto Vereador, tem elementos suficientes 
para caracterizar uma má gestão, quando se nota a intervenção do Ministério 
Público e Tribunal de Contas, para cumprimento de exigências mínimas básicas 
de administração pública, significa que é uma má gestão, quantas multas foram 
recebidas por descumprimento de legislação no ano? Quantas intervenções o 
Ministério Público fez junto ao Executivo Municipal no ano? Não cumprimento 
de índice de folha de pagamento, não realizar o concurso público, cobrado 
sistematicamente, não conseguir compor adequadamente as Secretarias  como é 
o caso da Secretária de Educação e Saúde por exemplo que tem índices 
constitucionais a serem cumpridos e que precisam serem feitos, são elementos 
bastantes simples que merecem Repúdio, cobrança ou posicionamento enquanto 
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legisladores e fiscalizadores, isso porque não estamos nem entrando no item da 
questão dos possíveis casos de corrupção que também já foram levantados em 
auditorias, que já estão em processo de discussão junto ao Ministério Público. 
Recentemente recebeu nesta Casa um indicativo de superfaturamento em 
aquisição de produtos da educação, tudo isso diz respeito a atual gestão, sob o 
ponto de vista do Vereador estão perfeitamente adequados a uma má gestão, por 
isso vota Favorável a Moção. Na sequência a Vereadora Elisa Gomes Machado 
inicia sua fala agradecendo a todos e diz que seu voto é Favorável a Moção 
tendo em vista todas as ponderações feitas pelo o Vereador Mequiel e por todos 
os anos deste 2013, quando as contas vêm rejeitadas e dizer só mais essa vez 
vamos aprovar as contas, mas na próxima nós não vamos mais fazer isto, todos 
os anos vemos que a má gestão está estampada em todos os documentos que tem 
recebido. O Prefeito tem que cumprir a lei e vir a esta Casa duas vezes por ano 
para prestar contas, só vem quando é feito requerimentos e com muita luta para 
que isso acontece, o índice da folha está cada vez maior, e quando se olha o 
diário oficial está lá varias outras contratações, isto é má gestão sim, então as 
vezes é necessário fazer desta forma, o Prefeito foi multado novamente por 
questão de transparência no serviço público, por isso o Vereador Dida tem nosso 
voto Favorável a Moção. Logo após o Vereador Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida Pires) pede a palavra e diz que é uma inverdade que o Prefeito não sabia 
da Moção, e fala que recebeu uma ligação do Presidente Emerson na qual disse 
que a Administração não ia fazer base da academia da melhor idade 
compromisso que o Presidente tem com o Vereador Dida e com o bairro Cidade 
Bela, compromisso feito na campanha para Presidente com sobras de recursos 
do Parlamento desta Casa, ele informou que as academias chegaram, uma vai 
para Pista do Cabeça e outra para o Cidade Bela pois compromisso foi feito com 
a comunidade, se o Prefeito não quiser fazer a base, a comunidade fará, e pede 
que o Presidente não volte em sua palavra com o bairro Cidade Bela e com o 
Vereador Dida, fica registrado que a administração sabia sim desta Moção. Em 
seguida o Vereador Emerson Sais Machado inicia sua fala dizendo que leva 
esta academia nem que seja nas costas e que o combinado não sai caro, esclarece 
que não pediu ao Vereador Dida para retirar a Moção, falou da situação, do que 
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estava acontecendo, diz também que comunicou sim o Prefeito, e ele 
argumentou que estava fazendo o possível para resolver a situação, comunica 
que a palavra está mantida e que as academias vão ser instaladas com recursos 
devolvidos do Legislativo, uma na Pista do Cabeça e outra no Cidade Bela. 
Quando disse que a administração da Prefeita Maria Isaura não tinha obras, é 
porque não tinha mesmo, oitos anos no poder e deixar cair um posto de saúde, 
onde o seu grupo político saiu milionário, uma malta de corruptos. Não está 
afirmando que o grupo atual não tenha coisas erradas, mas ele nunca inaugurou 
uma obra na administração da Prefeita, pode ser que tenha, mas, da primeira 
gestão; então não tem comparação entre as gestões. Seu voto é Contrário a 
Moção. A ato contínuo o Vereador Marcos Roberto Menin deseja bom dia a 
todos novamente, e diz que na qualidade 1º Secretário, já disse em reunião que 
quando se devolve recurso da Câmara ao Executivo e for feito alguma indicação 
com esses recursos, o mérito deve ser atribuído aos Vereadores e Vereadoras 
desta Casa. Quando o Vereador sai para buscar recursos com seu próprio 
dinheiro, mérito do Vereador, quando ele sai com recursos da Casa, o mérito 
deve ser atribuído a Casa. Vota Contrário a Moção. Em sequência o Vereador 
Charles Miranda Medeiros (Dr. Charles) agradece a todos, volta ressaltar sua 
preocupação com a imagem de Alta Floresta, que vem passando por um 
momento único de grandes investimentos, nosso polo educacional cada vez mais 
forte, com proposta de novos cursos, temos um PROCON fortalecido, uma 
Escola Militar, um município de boa receptividade, segundo maior aeroporto do 
Centro Oeste, a agroindústria que veio com toda a força, edificações, 
verticalização imobiliária, então quando tem um investidor com recurso  ele faz 
uma leitura socioeconômica do que está acontecendo no município e ao perceber 
que o município esta passando por dificuldades ele procura investir em outro 
local, precisamos ter muito cuidado, apontem um município que não tem 
problemas estruturais, problemas de gestão, tanto é que mais de sessenta por 
cento dos municípios de Mato Grosso tiveram suas contas reprovadas por índice 
de folha, já votou contas reprovadas de outros Prefeitos, por acreditar que 
mesmo o Tribunal tendo aquela visão, não deixaria o município passar por esta 
situação. Acreditamos e impulsionamos a Administração, ainda tem um ano e 
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meio desta gestão, podemos escolher afundar mais o município ou fazer 
sugestões positivas, nossa função aqui é fiscalizar e apontar erros, mas também 
sugerir. Vota Contrário a Moção. Logos após o Vereador Luiz Carlos de 

Queiroz saúda a todos os presentes e diz que  os poderes são independentes e 
nós sabemos o que cabe ao legislativo, parabeniza o pronunciamento do 
Vereador Cidão e diz aos companheiros que não existe emendas individuais 
nesta  casa, concorda com o Vereador Menin, não existe a questão da emenda 
individual, existe compromisso e deve ser cumprido, esta Casa de Leis não está 
procurando autoria de quem mandou molhar as ruas, isso é competência do 
Executivo e ele está fazendo, cobrado e fiscalizado por esta Casa de Leis, mas 
não foi pela Moção do Vereador, ou devido o Presidente ter trancado a pauta, 
ouve sim um apelo para discussão, o que é importante para esta Casa. Em 
continuação o Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) agradeça a 
presença de todos novamente e parabeniza o Vereador Menin por seu 
pronunciamento, diz que o Vereador Dida também é um grande defensor do 
Cidade Bela, tem parentes e sempre está por lá, agradece a indicação da 
academia para aquele bairro, uma vez que o Deputado Romualdo havia feito o 
compromisso mas não cumpriu, informa ao Vereador Dida que o Prefeito vai 
mandar fazer a base sim e que ele pode ficar tranquilo, parabeniza ao Presidente 
pela sintonia na condução dos trabalhos, e diz que Academia do Cidade Bela é 
mérito dos treze Vereadores e na inauguração é direito de todos estarem lá. 
Aquele bairro é um dos melhores da cidade. Em seguida o Vereador Charles 

Miranda Medeiros (Dr. Charles) solicita a tribuna e diz que, já que estão 
fugindo da pauta quer acrescentar que o dinheiro da Câmara é para fazer gestão 
da Câmara, melhorar a infraestrutura, capacitar servidores para melhor atender a 
comunidade, portanto é contra a devolução de recursos. O Presidente diz ao 
Vereador Dida que não foi o Prefeito quem disse que não iria fazer a base da 
academia, mas sim um servidor, disse também que o Prefeito Asiel jamais faria 
isto. O Presidente convida os senhores Vereadores para participar da Sessão 
Extraordinária marcada para 10/07/2019 as 07h30min para deliberar sobre o 
Projeto de Lei 1.996/2019. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, 
a qual foi rejeitada com os votos contrários dos Vereadores Aparecida 
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Scatambuli Sicuto (Cida), Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, 
José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto 
Menin, Oslen Dias dos Santos (Tuti) e Valdecir José dos Santos (Mendonça).  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 11h27min o 
senhor presidente declarou encerrada a presente Sessão, e eu, Joel Batista da 
Silva, Assistente 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. 


