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Ata da Vigésima Quinta Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, 

da Nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos treze dias do 

mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e treze 

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 a ata da sessão anterior (24ª Sessão Ordinária), a qual foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou do senhor secretário a 

leitura do Ofício 343/2019–GP, de que trata da solicitação de urgência especial 

na tramitação do Projeto de Lei nº 2.001/2018 que em súmula “autoriza abrir 

crédito adicional especial por excesso de arrecadação, na estrutura da Lei N.º 

2.476, de 20 de dezembro de 2018 - Lei Orçamentária Anual do Município do 

Exercício de 2019 e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo 

Municipal. Matéria discutida pela vereadora: Elisa Gomes Machado: 

Cumprimentou a todos e pediu que o senhor secretário de saúde encaminhasse a 

esta Casa de Leis quais unidades de saúde onde seriam aplicados esses recursos 

de que trata o presente crédito adicional. Após as discussões, a matéria foi 

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

atendendo solicitação do Presidente, o senhor secretário procedeu com a leitura 

do Ofício nº 384/2019-GAB, de 12/08 do corrente, encaminhado à direção 

municipal do MDB (Movimento Democrático Brasileiro), de que trata da 

solicitação de indicação de líder ou vereador da bancada para que subscreva e 

protocole requerimento de licença por moléstia do vereador José Elói Crestani. 

A seguir, em atendimento a solicitação do senhor Presidente, o Secretário, 

Vereador Marcos Menin, fez a leitura das seguintes correspondências 
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recebidas: Oficio N° 002/2019 de autoria da coordenadora da Caminhada 

Passos que Salvam – 2019, Sra. Flavia Alves de Oliveira, informando sobre o 

lançamento da Campanha; e o Ofício n° 119/2019 – de autoria da Procuradoria 

Jurídica Municipal, de que trata do envio dos decretos do executivo emitidos no 

mês de julho do corrente. Após o senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

matérias em apresentação: indicações nºs 262 e 263/2019, autoria vereador 

Emerson Sais Machado; indicações nºs 264, 265 e 266/2019, autoria vereadora 

Elisa Gomes Machado; e indicações nºs 267, 268 e 269/2019, autoria vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira. 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 Valdecir José dos Santos (Mendonça), que 

cumprimentando a todos, disse que a sociedade está contente com a fomentação 

de asfalto no município, visto que noventa por cento das reivindicações que 

recebem são sobre a pavimentação. Falou que a sociedade não pode dar ouvidos 

para quem perdeu as eleições, pois a oposição tem que apresentar coisas ruins 

para ter chances de ganhar eleições futuras. Comentou que o presidente 

Bolsonaro esta tentando arrumar o país, mas sempre a oposição está dizendo que 

as decisões tomadas são péssimas para o Brasil. Usando a prerrogativa de parte 

o senhor presidente Emerson Sais Machado fez o uso da palavra dizendo que 

administração do senhor Asiel é exemplar com obras de grande porte e contas 

do Executivo em dias. Retomando sua fala, o Vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça) fez mais algumas considerações e agradeceu a 

oportunidade. Na sequência o Vereador Charles Miranda Medeiros 

cumprimentando a todos, disse que esteve conversando com um vigia noturno 

concursado do Executivo que o relatou que recebia insalubridade por trabalhar 

no período noturno e agora não recebe mais, assim orientou o servidor a 

procurar o SISPUMAF e comunicar o fato e solicitar ao Sindicato uma reunião 

com os vereadores para que o assunto seja debatido. Cobrou da Secretaria de 

Trânsito a pintura periódica dos quebra molas, assim podendo evitar acidentes. 
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Comentou que esteve pedindo a guarda de trânsito para dar um apoio na saída 

das escolas, mesmo não sendo função destes servidores, mas que poderiam dar 

um apoio nesta situação. Relembrou os assédios ocorridos dentro dos ônibus do 

transporte escolar municipal e que ainda continua acontecendo, fazendo alguns 

comentários a respeito. Seguindo, usou da palavra o vereador Demilson Nunes 

Siqueira, o qual cumprimentando a todos disse que esteve na Secretaria de 

Obras realizando cobrança em relação a poeira e as informações obtidas é que os 

caminhões locados precisaram ser devolvidos e a secretaria está sem 

equipamentos para realizar o serviço, então pediu para que o prefeito procure 

uma solução para esse problema. O próximo a utilizar da tribuna foi o Vereador 

Marcos Roberto Menin, o qual, saudando a todos, parabenizou a Associação 

de Moradores do Jardim das Araras pela realização do almoço em comemoração 

ao Dia dos Pais. Comentou que hoje de manhã esteve discutindo no Executivo 

sobre a elaboração do Centro Esportivo do Jardim das Flores, acredita que essa 

área incentivará a comunidade para prática esportiva. Mostrou sua preocupação 

com a quantidade de multas que as empresas estão recebendo do Setor de 

Fiscalização do Executivo, pois há servidor aplicando essas punições sem 

critério, então precisa de uma atitude drástica sobre esse assunto. Relatou que, 

em visita as secretarias, descobriu que a Secretaria de Agricultura não tem 

nenhum veículo para realizar suas vistorias, porém o Departamento de 

Administração tem uma camionete para passear na rua, portanto, era preciso que 

houvesse o remanejamento da frota conforme as necessidades. Na sequência, 

utilizou da palavra a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), a qual 

cumprimentando a todos, parabenizou os bairros que estão aderindo ao asfalto 

comunitário, assim melhorando o município. Concordou com a fala do vereador 

Mendonça que a administração do Senhor Prefeito está cada semana melhor. 

Relatou que, em atendimento as reivindicações de alguns vereadores, se 

iniciaram a manutenção nas instalações do PROCON e do Tiro de Guerra e a 

previsão que até o final de semana essas obras estejam concluídas. Informou que 

o projeto que será votado em regime de urgência especial autoriza abrir crédito 

adicional especial por excesso de arrecadação na pasta da Saúde. Comentou que 

o Plano Diretor se encontra na Comissão de Legislação e será debatido com a 
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sociedade através de audiência pública.  Sobre a fala do vereador Menin, a 

vereadora disse concordar que precisa se realizado um remanejamento de 

veículos conforme a necessidade das secretarias. Para concluir, comunicou os 

demais vereadores que estaria apresentando um requerimento solicitando vista 

do Projeto de Lei nº 1.993/2019, objeto da ordem do dia da presente sessão, para 

algumas correções necessárias. Ato contínuo, a próxima a utilizar a tribuna foi a 

Vereadora Elisa Gomes Machado, que cumprimentou todos os presentes. 

Agradeceu a vereadora Cida pelo pedido de vista do Projeto de Lei nº 1.993, 

para que as correções sejam realizadas. Parabenizou a Coordenação da Terceira 

Idade pela realização da belíssima festa em comemoração ao Dia dos Pais. Falou 

que mais uma vez irá cobrar a molhagem de ruas, pois em alguns bairros dos 

municípios a poeira está insuportável e conforme informações obtidas não há 

equipamentos para realizar o serviço. A Vereadora lembrou que havia um 

recurso de aproximadamente três milhões de reais para o anti-pó, questionando 

como não há recurso para molhagem. Disse que este trabalho precisa ser 

realizado todos os anos e é necessário que reúnam esforços e molhem as ruas. 

Afirmou ter protocolado com o senador Jayme Campos e o Deputado Juarez 

Costa, solicitação de emendas para o bairro Santa Maria e São José Operário, 

mas ainda não obteve resposta. Comentou que o município está passando por 

um momento muito crítico devido o tempo seco e com muitos focos de incêndio, 

que o Aterro Sanitário está há meses queimando e o caminhão da brigada que 

molhava as ruas foi destinado permanentemente para aquela localidade, então se 

deve seguir o exemplo da cidade de Colíder que conseguiu resolver esses 

problemas. Falou que a Saúde é uma bandeira que está toda semana cobrando e 

ontem teve participando do Conselho de Saúde e realmente o setor está 

melhorando, pontuando que apenas três unidades de saúde do perímetro urbano 

estão sem médicos, porém a questão que precisa se resolver e a falta de médicos 

nas unidades rurais, onde há pessoas que moram a mais de 100 quilômetros da 

cidade e precisam de atendimento. Para concluir, a vereadora comentou que a 

reforma que está nesta Casa de Leis é muito importante, mas não concorda com 

a extinção de mais de quatrocentos cargos. Fez mais algumas considerações e 

agradeceu. A seguir, utilizou a palavra o Vereador Luiz Carlos de Queiroz, o 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 5 de 11 
 
Avenida Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829/3716 

email: contato@altafloresta.mt.leg.br _ site: www.altafloresta.mt.leg.br 

qual saudando a todos, disse que vê alguns companheiros satisfeitos com a 

administração pública e outros vereadores chateados com alguns pontos, que 

realmente existem grandes obras sendo executadas no município, o salário dos 

servidores em dias, mas o que atrapalha são pequenas situações como a 

molhagem que é uma demanda que todos anos as regiões que não tem 

pavimentação asfáltica precisam e não realizando esse serviço gera um desgaste 

desnecessário com a população, então que o Prefeito desse prioridade para 

resolver esse problema. Relatou que esta Casa de Leis precisa tomar uma atitude 

em relação ao radar móvel que foi implantado na Cidade, pois sua finalidade não 

é para regular o trânsito, mas sim gerar uma fábrica de multas, sendo isto uma 

situação inadmissível. Falou também sobre o caso de multas exorbitantes 

aplicadas pelo Setor de Fiscalização, dizendo ser um absurdo o empresário 

receber multas referentes aos anos 2014 e 2015, questionando o porquê dessas 

empresas não terem sido notificadas e multadas na época. Para concluir, o 

vereador, na condição de presidente da Comissão de Fiscalização e 

Acompanhamento Orçamentária, solicitou ao Executivo Municipal o envio da 

LDO 2020, para que assim o debate da matéria não seja prejudicado com a falta 

de tempo. Na sequência utilizou a tribuna o Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira, o qual saudando a todos e a todas, parabenizou a Comunidade Santa 

Mônica pelas festividades em comemoração ao Dia dos Pais e também a escola 

Jardim das Flores pela formatura do PROERD (Programa Educacional de 

Resistência às Drogas). Em seguida, reforçou o convite para hoje às 19h para 

lançamento da Campanha “Passos que Salvam” na sede da OAB e também a 

Colação de Grau da UNEMAT que acontece no Lions às 19h30, dizendo que 

são dois eventos importantes e que merecem atenção de todos. Com relação as 

pautas acompanhadas, solicitou a vereadora Cida o resultado da comissão que 

estava analisando o PCCS tendo em vista que com esses dados em mãos o 

auxiliaria no entendimento e discussão do Projeto de Lei nº 1.992/2019, que 

trata da extinção de cargos.   Registrou o atraso dos balancetes dos meses de 

maio, junho e julho, pontuando que precisa desses registros para o 

acompanhamento de maneira qualificada. Fez a mesma proposição apresentada 

pelo vereador Luiz Carlos para que o Executivo encaminhe a esta Casa de Leis a 
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LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2020 o quanto antes para que não 

atrapalhe a discussão da propositura. Pediu novamente que solicite uma reunião 

com o Prefeito ou até mesmo uma audiência pública para se debater a concessão 

de água e esgoto junto a atual concessionária. Destacou os trabalhos relativos ao 

combate das queimadas, que se iniciaram ontem com palestras nas escolas, 

atividade esta que está sendo coordenada pelo Corpo de Bombeiros devido 

alguns secretários terem faltado nas reuniões com o Ministério Público. Falou 

que com o passar das semanas as queimadas no município estão cada vez mais 

preocupantes sem contar que o problema continua no Aterro Sanitário e 

infelizmente a estrutura do município não dá conta de resolver. Falou que esteve 

acompanhando e fiscalizando as obras em andamento do município sendo a 

escola do Bom Pastor, creche do Jardim Imperial e Centro Especializado em 

Reabilitação, frisando que todas são com recursos Federais e contrapartida, 

porém, que está faltando à contra partida do município, com isto acaba 

atrapalhando a empresa que está executando os serviços. Reforçou a cobrança 

das molhagens das ruas, que sabe que infelizmente o serviço não será realizado 

na sua totalidade, porém que molhem as ruas que tem unidades de saúde, 

creches e escolas e o Lar dos Idosos, que pelo menos nesses lugares citados o 

executivo deve fazer. Fez mais algumas considerações e agradeceu. Na 

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

cumprimentando a todos, parabenizou o Vereador Demilson pela Moção para 

equipe de Alta Floresta campeã da Copa Centro América de Futsal, pontuando 

que os ensinamentos do esporte são de fundamental importância para uma 

sociedade. Na sequência, o vereador deixou claro que não é contra a 

fiscalização, porém o que está ocorrendo no setor e inaceitável, pois há relatos 

de servidor ameaçando e debochando de empresário e que os vereadores 

precisam resolver esse problema com urgência. Prosseguindo, Tuti lembrou das 

casas construídas há mais de trinta anos irregularmente, não respeitando o recuo 

determinado, dizendo que sena época da construção não houve a fiscalização da 

Prefeitura então não pode se pedir a demolição da parte que está irregular. 

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

Mequiel Zacarias Ferreira, o qual falou que há algum tempo está solicitando a 
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regularização nos setores de fiscalização do Executivo, pois estão trabalhando 

de forma ineficiente e o problema nunca foi solucionado, disse mesmo com a 

reforma administrativa do Executivo quem aguenta as reclamações da sociedade 

são os vereadores. Retomando sua fala, o vereador Oslen dias dos Santos 

(Tuti) concordou com a fala do vereador Mequiel, dizendo acreditar que o que 

pode acontecer é uma demissão em massa o que afetará todo o mercado. Usando 

a prerrogativa regimental de aparte o vereador Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida) disse que os vereadores da base precisam “dar um chega pra lá” no 

Prefeito, pois a culpa não é do servidor, mas sim do Chefe do Executivo, então 

que ele resolva, e se não tiver competência para tal que ceda sua posição para 

outras pessoas. Retomando, o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) comentou 

que o município está realizando várias obras, tanto do poder público como em 

parceria com sociedade, assim fortalecendo o município. Fez mais algumas 

considerações e agradeceu. Ato contínuo, o Senhor Presidente, Vereador 

Emerson Sais Machado, passou a condução dos trabalhos ao Vice-Presidente 

para fazer uso da tribuna, o qual cumprimentando a todos os presentes ressaltou 

que a imagem do Prefeito está melhorando perante a sociedade, mesmo havendo 

a necessidade de amenizar a questão da poeira. Relatou que em conversa com o 

Prefeito Asiel, obteve informações que os repasses do Governo Federal estão 

sendo depositados em dias facilitando assim a gestão do município. Falou que os 

vereadores precisam ajudar a sociedade pedindo emendas para seus deputados, 

pois todos os recursos que estão vindos para Alta Floresta são de deputados do 

MDB e do DEM, questionando a ausência dos demais partidos. Utilizando a 

prerrogativa regimental de aparte o vereador Marcos Roberto Menin informou 

que o projeto de pavimentação do Boa Nova será finalizado no dia 26 deste mês 

e que dia 16 fica pronto o do bairro Jardim Primavera. Menin disse que solicitou 

também a elaboração dos projetos de asfaltos dos bairros Santa Maria, São José 

Operário e o Jardim Panorama, e que somente não ficará pronto devido a largura 

das ruas. Retomando sua fala, o vereador Emerson Sais Machado anunciou que 

ainda hoje estará indo à Capital do Estado com finalidade de resolver a situação 

de algumas documentações para que, o mais rápido possível, seja liberada a 

patrulha mecanizada que será destinada a Vila Rural, dizendo também que 
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aproveitará a ocasião para ir até Cascavel para visitar ao vereador Elói Crestani. 

Pediu para que todos orem pelo vereador Crestani, pois sua situação é muito 

delicada. Agradeceu. Neste intermédio antes de devolver a condução dos 

trabalhos ao vereador Emerson Machado, o vice-presidente, vereador Charles 

Medeiros, fez algumas considerações em relação a possibilidade de atendimento 

pela iniciativa privada em casos de necessidade de UTI no município. 

Retomando a direção dos trabalhos, neste momento o senhor presidente solicitou 

ao secretário a leitura do Requerimento nº 057/2019, de autoria da Vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto e vereador Luiz Carlos de Queiroz, que requer 

vista do Projeto de Lei nº 1.993/2019 pelo lapso temporal de até 04 (quatro) 

sessões ordinárias, o qual foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

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. Neste intermédio a 

vereadora Elisa Gomes usou da palavra e solicitou do senhor Presidente a 

leitura, discussão e votação dos requerimentos constantes da pauta em bloco, o 

que foi acatado por todos os pares. Iniciando a pauta, em atendimento as 

solicitações do Presidente, o senhor secretário procedeu com a leitura do 

Projeto de Lei nº 2.001/2019, que em sumula “autoriza abrir crédito adicional 

especial por excesso de arrecadação, na estrutura da Lei N.º 2.476, de 20 de 

dezembro de 2018 - Lei Orçamentária Anual do Município do Exercício de 2019 

e dá outras providências”, de autoria do Poder Executivo Municipal, o qual não 

havendo discussão foi colocado em votação sendo aprovado por unanimidade. 

Ato contínuo, o senhor secretário procedeu com a leitura, em bloco, das 

seguintes proposituras: Requerimento Nº 053/2019 que requer que seja 

oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que através 

do órgão competente, determine o envio da Folha de Pagamento Analítica 

relativa ao mês de Julho de 2019, dos servidores da Administração Pública 

Municipal, investidos em cargos efetivos, comissionados e contratados, fazendo 

constar os cargos, vencimentos, gratificações, horas extras, adicionais, entre 

outros, além da repartição em que se encontra lotado, para apreciação, de autoria 

do Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires); Requerimento nº 
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054/2019 que requer que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel 

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

cópia integral do processo licitatório Modalidade Pregão nº. 28/2019 - Objeto: 

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação 

de serviços de manutenção e aquisição de peças para ar condicionado para 

atender as secretarias municipais de Alta Floresta-MT, no valor total de 

R$1.279.493,08 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil, quatrocentos e 

noventa e três reais e oito centavos), qual se sagrou vencedor a empresa 

CLIMATEC – Climatização e Refrigeração Eireli, para apreciação, de autoria 

do Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires); Requerimento nº 

055/2019 que requer que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel 

Bezerra de Araújo, que determine aos departamentos responsáveis que envie a 

esta Casa de Leis todas as informações sobre o Pregão nº 028/2019, registro de 

preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços 

de manutenção e aquisição de peças para ar condicionado para atender as 

secretarias municipais de Alta Floresta, constando informações se houve ou não 

algum pagamento, bem como programação de pagamento, para a empresa 

vencedora, nome do Fiscal de Contrato e relatório devidamente assinado se 

houve alguma prestação de serviços, entre outras informações pertinentes a esta 

licitação, para apreciação, de autoria da Vereadora Elisa Gomes Machado; e 

Requerimento nº 056/2019 que requer que seja oficiado o Prefeito Municipal, 

que envie amplas informações e esclarecimentos referentes as denúncias de 

irregularidades acerca dos processos licitatórios: Pregão 028/2019 – processo de 

compra 538/2019 e Procedimento Licitatório Concorrência 003/2014 / Contrato 

027/2014 e Tomada de preços 002/2019 / Contrato 019/2019, para apreciação de 

autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira. Decorrida a leitura, as matérias 

foram discutidas pelos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, o qual, nesta 

ocasião fez uma observação ao Requerimento de Vista ao Projeto de Lei nº 

1.993/2019, pontuando que não houve a discussão do mesmo, pedindo então a 

Vereadora Cida que adicione esclarecimentos sobre o processo que está 

tramitando no Ministério Público, de modo que o projeto seja votado como 

todas as dúvidas sanadas. Em relação ao Requerimento nº 056/2019 disse que a 
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solicitação é primeiro sobre o Pregão 028/2019 que foram várias denúncias de 

irregularidades referente a prestação de serviço de manutenção dos ares 

condicionados pedindo esclarecimento por escrito inclusive de todas as 

pontuações, uma vez que foi instaurado procedimento na Controladoria para 

avaliar tal questão. Mencionou também que acrescentou mais dois pregões que 

estão sobre investigação do Ministério Público referente a construção e 

manutenção de unidades de saúde do bairro Cidade Alta e Rua B, os quais 

aponta irregularidades, portanto está solicitando por parte do Executivo 

esclarecimento e o andamento dos processos. Elisa Gomes Machado, disse que 

sua solicitação versa também sobre informações do Pregão 028/2019, incluindo 

se houve algum pagamento para empresa ganhadora e se positivo quantas 

parcelas foram pagas, além disto, quem é o fiscal do contrato e o documento que 

informa que a licitação foi suspensa. Valdecir José dos Santos (Mendonça), o 

qual afirmou que os requerimentos são pertinentes e seu voto será favorável. 

Emerson Sais Machado, qual parabenizou os autores das proposituras e pediu 

que fossem aprovadas, pois a solicitações são de fundamental importância no 

trabalho de fiscalização das licitações. Encerrada as discussões, as matérias 

(requerimentos 053, 054, 055 e 056/2019) foram colocadas em votação as quais 

foram aprovadas por unanimidade. Ato contínuo, passou-se à deliberação das 

moções, observado que a critério do senhor Presidente foram lidas e votadas 

individualmente. Portanto, o Senhor Secretário realizou a leitura da Moção nº 

029/2019, “congratulações com toda a equipe de Futsal de Alta Floresta, 

extensiva a todos os envolvidos, patrocinadores e colaboradores, pela sua 

brilhante campanha e conquista do Título de Campeã da 20ª edição da Copa 

Centro América de Futsal, em decisão ocorrida na tarde do último dia 03/08 no 

Estádio Verdinho, em Cuiabá, contra a equipe de Acorizal”, de autoria do 

Vereador Demilson Nunes Siqueira, o qual discutiu a matéria exaltando os 

atletas da atual conquista e da conquista anterior, além disto,estendendo o seu 

reconhecimento e agradecimento aos patrocinadores e a Secretaria de Esportes 

que acreditaram no projeto. Afirmou que essa conquista é importantíssima para 

elevar o nome do município perante o Estado, mas sabe as dificuldades que a 

coordenação da atual equipe passou para gerenciar todos os problemas de 
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logística.  Frisou que conforme Regimento Interno, somente ele na condição de 

autor poderia discutir a matéria, mas que trazia os cumprimentos de todos os 

vereadores aos homenageados. Realizou mais algumas ponderações e agradeceu. 

Após as discussões, a matéria foi colocada em votação a qual foi aprovada por 

unanimidade. Ato contínuo, o senhor secretário realizou a leitura da Moção nº 

030/2019, “congratulações com o cicloviajante José Messias Gomes da Silva, 

pela cicloviagem de Cascavel à Alta Floresta, com itinerário por cinco estados, 

realizada no período de 20 de maio a 03 de agosto, num total de 5.063 km”, de 

autoria do Vereador Emerson Sais Machado, o qual discutiu a matéria 

parabenizando o homenageado, pelo feito de pedalar 5.063 quilômetros e por te 

levado consigo o nome de Alta Floresta para mais de cinco estados. Disse 

lembrar que esta não é a primeira e nem a última jornada realizada pelo atleta. 

Após as discussões, a matéria foi colocada em votação a qual aprovada por 

unanimidade.  Encerrada a ordem do dia, 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 vinte minutos o senhor 

presidente declarou encerrada a presente Sessão, e eu, Carlos Henrique de Lima 

Nascimento, Assistente 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. 


