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

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos vinte dias do 

mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, com início às 9h13min, sob a 

Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Charles Miranda Medeiros, 

bem como, a presença dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto 

(Cida), 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 

justificando a ausência do Vereador Emerson Sais Machado, em função da 

viagem para tratar de assuntos do município. Passando ao Expediente, foi 

colocada em discussão e votação, a ata da sessão anterior (25ª Sessão 

Ordinária), a qual foi aprovada por unanimidade. Em atendimento a solicitação 

do senhor Presidente, o Secretário, vereador Marcos Menin, fez a leitura das 

seguintes correspondências recebidas: CT GAR 06.011/2019 PN CLARO - 

assunto ampliação de cobertura do serviço móvel pessoal referente ao oficio nº 

135/2019-GP, esclarece preliminarmente que a operadora  Claro atende o 

Município de Conceição do Canindé por meio da tecnologia 2G, 3G e 4G com 

intuito de conferir uma melhor percepção de sinal a seus usuários . A 

operadora Claro mantém o contínuo investimento na ampliação e melhorias na 

rede móvel pessoal, onde estão previstas melhorias. Quanto ao questionamento 

acerca da cobertura da operadora Claro na zona rural do município de Alta 

Floresta, cumpre-nos ressaltar que a obrigação do atendimento da operadora 

Claro se restringe a cobertura da área urbana do município; a cobertura fora da 

área urbana é de responsabilidade de outra prestadora conforme edital nº 

004/2012 /PVCP/SPV da Anatel. Ofício nº 046/2019 ao senhor Emerson Sais 

Machado Vereador presidente da Câmara de Vereadores com cópia para Asiel 
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Bezerra de Araújo Prefeito Municipal e a senhora Aparecida Sicuto, presidente 

da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, Excelentíssima senhora 

Maria Iunar de Freitas Portão, Secretária de Educação. Excelentíssimo 

Presidente após nossos cordiais cumprimentos vimos informar que o pleno do 

Conselho Municipal de Educação em sua reunião ordinária do dia 8 de agosto 

do corrente, tomou conhecimento de que a Secretaria Municipal de Educação 

emitiu notificações a professores da rede Municipal de Ensino que ingressaram 

na carreira via concurso de 1999 e que tiveram o tempo de serviço anterior no 

município computado pela elevação de nível, atualmente esses profissionais 

encontram-se no nível nono da carreira, observa-se que a Secretaria Municipal 

de Educação utilizou o método genérico ou Parecer Jurídico nº 060/2018 com 

base para as notificações emitidas, o qual opina pela imediata revogação, 

anulação de atos administrativos incompatíveis com o estipulado em Lei, 

entendemos que os servidores que se encontram nessa situação não podem ser 

penalizados por erros administrativos que eventualmente aconteceram outrora 

e nesse sentido vimos solicitar que o poder Executivo Municipal em conjunto 

com a Câmara de Vereadores, busque as alternativas legais para resolver o 

problema se possível com a previsão legal na Lei Municipal nº 931/1999, que 

atualmente encontra-se em tramitação no Poder Legislativo. Sem mais 

agradecemos a atenção dispensada e colocamos à disposição para possíveis 

esclarecimentos. Atenciosamente Presidenta do CME/AF/MT, Professora 

Mônica Gonzaga Marques Benetti. Ofício S/N ACC, à Câmara Municipal de 

Alta Floresta, Mato Grosso, senhor Emerson Sais Machado, a AACC-

Associação Alta-Florestense de Combate ao Câncer, com sede social na 

Avenida Ariosto da Riva 3.385, sala 5, Centro, na cidade de Alta Floresta, 

Estado de Mato Grosso, devidamenta cadastrado no CNPJ 31.028. 

240.0001/28, junto com Associação Mato-Grossense de combate ao câncer 

devidamente inscrito no CNPJ 24.672.792.0001-09, em parceria com entidades 

da cidade de Alta Floresta, realiza anualmente um leilão com arrecadação de 

doações da comunidade de Alta Floresta, em prol do Hospital de Câncer de 
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Mato Grosso, neste ano de 2.019, o leilão será realizado na data de 01 de 

setembro de 2.019, o 7º leilão para salvar vidas, vem através desta solicitar 

autorização da administração Câmara Municipal, para realizarmos a campanha 

de doação com os colaboradores da Câmara Municipal de Alta Floresta, com 

doação de valores a serem descontados em folha de pagamento e posterior 

envio, diretamente em conta bancária do Banco do Brasil S/A, agência 0046-9, 

conta corrente 113.169-9, em nome de Hospital de Câncer do Mato Grosso, 

trabalho este já realizado em anos anteriores. Informamos ainda que o referido 

desconto em folha de pagamento será efetuado no mês base de outubro de 

2019, e posterior envio no mês de novembro, diretamente ao Hospital de 

Câncer de Mato Grosso, para tal prontificamos a elaborar planilhas para 

colhermos assinatura dos colaboradores autorizando o valor a ser descontado 

em folha de pagamento. Sem mais para o momento, certos de podermos contar 

com vossa honrosa colaboração, agradecemos. AACC-Associação Alta-

Florestense de Combate ao Câncer. Em seguida o Presidente registra a 

presença do Secretário de Saúde, senhor Marcelo de Alécio. Após o Senhor 

Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicação nº 

270/2019, autoria Vereadores Aparecida Scatambuli Sicuto e Oslen Dias dos 

Santos “Vereador Tuti”. Indica ao Prefeito Municipal com cópia Secretaria de 

Trânsito, a necessidade de uma guarnição da Guarda Municipal e solução de 

segurança e eficiência para a travessia de pedestres em frente ao Colégio Alta 

Floresta. Indicação nº 271/2019, autoria Vereador Marcos Roberto Menin.  

Indica ao Departamento de Engenharia, a realização de um projeto para 

instalação de Praça, Playground e Academia da Terceira Idade no bairro 

Jardim das Flores. Indicação 272/2019, autoria Vereador Marcos Roberto 

Menin. Indica o Secretário de Infraestrutura, senhor Eloi Luiz de Almeida, a 

necessidade de colocação de quebra-molas na Avenida Primavera, entre o 

Posto de Saúde e a Escola Municipal do Jardim das Flores. Indicação 

273/2019, autoria Vereador Marcos Roberto Menin. Indica ao Secretário de 

Infraestrutura, a necessidade de limpeza e instalação de cerca de alambrado, ao 
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redor da área reservada ao espaço de lazer, ao lado do PSF do Jardim das 

Flores. Indicação nº 274/2019, autoria Vereadora Elisa Gomes Machado. 

Indica a Secretaria Municipal de Saúde a necessidade de providenciar a 

instalação da cadeira e equipamento odontológico já adquirido no posto de 

saúde do Bairro Boa Nova, incluindo a rede elétrica necessária para instalação. 

Indicação nº 275/2019, autoria Vereadora Elisa Gomes Machado. Indica a 

Secretaria Municipal de Saúde a necessidade disponibilizar atendimento 

odontológico no PSF Dr. Hamilton Kubitski, no Bairro Cidade Alta. Indicação 

276/2019, autoria vereadora Elisa Gomes Machado. Indica a Secretaria 

Municipal de Saúde a necessidade disponibilizar um ar condicionado a ser 

instalado na recepção do Posto de Saúde Dr Hamilton Kubitski, no Bairro 

Cidade Alta. Indicação nº 277/2019, autoria Vereador Elisa Gomes Machado. 

Indica ao Prefeito Municipal que determine ao órgão competente a necessidade 

de realizar reparos no telhado do Posto de Saúde Dr. Hamilton Kubitski. 

Indicação nº 278/2019, autoria Vereadora Elisa Gomes Machado. Indica ao 

Prefeito Municipal que determine ao órgão competente a instalação urgente de 

toldos na Unidade de Saúde Dr. Hamilton Kubtski, localizado no Bairro 

Cidade Alta. Indicação nº 279/2019, autoria Vereador Marcos Roberto Menin. 

Indica ao Secretário de Infraestrutura, senhor Elói Luiz de Almeida 

necessidade de colocação de um quebra-molas na Avenida Ayrton Senna em 

frente ao PSF do Bairro São José Operário. Indicação nº 280/2019, autoria 

Vereador Mequiel Zacarias Ferreira. Indica a Secretaria Municipal de 

Educação de Alta Floresta com cópia ao Conselho Municipal de Educação há 

necessidade de reforma e adequação da Escola Municipal Aluísio de Azevedo, 

setor Rio Verde. Indicação 281/2019, autoria Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira.  Indica a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta com cópia ao 

Conselho Municipal de Saúde, a necessidade de reforma e adequação da 

Unidade de Saúde da Comunidade Rio Verde. Indicação nº 282/2019, autoria 

Vereador Mequiel Zacarias Ferreira. Indica a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura de Alta Floresta com cópia a Secretaria Municipal de Educação e 
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ao Conselho Municipal de Educação a necessidade de conserto das pontes e 

bueiros na estrada do Mariotte, que antecedem a Escola Municipal Aluísio de 

Azevedo - Setor Rio Verde. Indicação nº 283/2019, autoria Vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira. Indica a Secretaria de Infraestrutura a recuperação/ 

cascalhamento das ruas Carlos Chagas, Padre Manoel Nóbrega, Carlos 

Augusto Barros e Manuel Nogueira, Bairro Cidade Bela; Acre; João Pessoa, 

Recife, Natal, Porto Alegre, Alagoas, Bahia e Setor Norte 2. Projeto de Lei nº 

2.002/2019. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto a 

Caixa Econômica Federal - CEF, no âmbito do Programa FINISA – 

Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento da Modalidade Apoio 

Financeiro, destinado a aplicação em despesa de capital, a oferecer garantias e 

dá outras providências. Projeto de Lei nº 2.003/2019. Autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito adicional especial na estrutura da Lei n.º 2.476, de 20 

de dezembro de 2.018, Lei Orçamentaria Anual do Município do Exercício de 

2.019, com base em operação de crédito na forma em que se específica abaixo. 

Projeto de Lei nº 021/2019. Autoria, Vereador Mequiel Zacarias Ferreira. 

Institui a Semana Municipal de Sensibilização, Prevenção e Combate a Prática 

de Queimadas Urbanas e dá outras providências. Concluída a leitura, 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 

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

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) que cumprimentando a todos.  

Inicia pedindo apoio da Câmara Municipal de Vereadores, quando em reunião 

com o Secretário Saúde, senhor Marcelo, onde teve a participação do Vereador 

Mequiel e da Vereadora Elisa, no PSF 2 norte3, onde aventou-se a 

possibilidade ainda em estudo, de ampliar o PSF 5 do Norte 2 e transferir 

aquela equipe; momento em que coloca contra, pois ali residem mais de mil 

famílias, aproximadamente três mil e novecentas pessoas e no seu ponto de 
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vista é necessário apenas melhorar a qualidade daquela unidade e não fecha-la, 

pois isso causaria muito transtorno devido  ao grande números de idosos e a 

questão da logística. Sua sugestão é que em união possam buscar junto ao 

Governo Federal, implantar uma outra unidade naquela região, convidando aos 

vereadores da bancada do Prefeito, para juntos poderem fazer uma 

programação melhor, dar mais qualidade e atendimento aquela população. Seu 

posicionamento em relação a Moção de Congratulações apresentada pelo 

vereador Mendonça ao Secretário Marcelo, diz que vai se abster da votação, 

sabendo que o Secretário iniciou o trabalho há pouco tempo; se votar contra 

pode estar cometendo injustiça; se votar favorável, pode acontecer de no futuro 

alguém usar isto contra o Vereador Dida. Manifesta e então seu voto de 

confiança para o Secretário, para que possa se organizar e priorizar a saúde do 

município, juntamente com o Prefeito. Diz ainda que no futuro espera chegar 

no Secretário e dizer-lhe que é merecer dessa Moção, mas no momento se 

abstêm desta votação, pedindo empenho e dedicação tanto do Secretário quanto 

de sua equipe. Em seguida comenta o Requerimento que fez em conjunto com 

a Vereadora Elisa em relação ao antipó, onde precisam marcar uma reunião 

com Secretário Elói, para saber da durabilidade e do cronograma de quais vias 

serão aplicados. São sete milhões, trezentos e vinte cinco mil já homologado. 

Na opinião do Vereador, o Prefeito Municipal deve utilizar o recurso e fazer o 

asfalto em parceria que custa 35 reais o metro quadrado, não o comunitário que 

sai a setenta reais para o morador. Espera que aquisição desse material tenha 

sua documentação encaminhada a Câmara Municipal. Comunica que recebeu 

um ofício da ACEIAF, pedindo autorização para colocar um caminhão pipa, e 

diz nem precisa ser autorizado basta comunicar ao Prefeito Municipal e fazer a 

programação para atender os Bairros, e garante que o ano que vem, no período 

de eleição haverá caminhão para tudo quanto é lado. Esse ano é o ano de 

humilhação, de sofrimento, a população clamando, pedindo e a Prefeitura 

fazendo vista grossa não dando satisfação. Em seguida, fala sobre os 

Requerimentos feitos tanto por ele, quanto pelos Vereadores Mequiel e Elisa, 
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solicitando informações em relação a licitação dos ares condicionado, no valor 

de um milhão, duzentos e setenta e nove mil, que sugere desvio de recurso por 

quadrilha, pois reservar esta quantia para fazer manutenção e conservação de 

ares-condicionados é absurdo. Orienta ao prefeito a ter cuidado e não dar 

liberdade demais aos Secretários e Diretores, para não fazerem conluio com 

empresários prejudicando o Erário Público. Espera que encaminhem 

informações para Câmara, o que eles não têm feito. Prosseguindo, utilizou a 

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

cumprimentando todos os presentes. Começa seu discurso parabenizando o 

Prefeito, o secretário Elói e sua equipe, Humberto e sua Equipe, Valdimundo e 

sua equipe e a todos que estão trabalhando na construção do asfalto do Boa 

Nova, o qual está ficando uma obra maravilhosa. Comunica que esteve em 

conversa com o Secretário Elói e com o sobrinho do empresário Gilberto 

Gregório de Lima (Gilbertinho) que hoje reside na Itália, e veio ao município a 

pedido de seu empregador para procurar soluções para problemática do lixo de 

Alta Floresta e  região, na expectativa de montar uma empresa  de reciclagem e 

fazer do lixo uma fonte sustento. Comunica ainda a aquisição de um rolo 

compactador que irá ajudar muito na construção de asfalto, principalmente, em 

Bairros mais carentes de infraestrutura.  Informa também que o Empresário 

Luiz Araújo disponibilizará um caminhão-pipa para ajudar molhar as ruas dos 

Bairros, para amenizar um pouco da poeira. Alerta a população para o uso do 

narguilé, relata que ao chegar à Câmara hoje, foi abordado por um pai 

desesperado, que veio fazer uma cobrança para conter o uso deste cachimbo, e 

pede que a vigilância sanitária tome providências, com apoio da Secretaria de 

Saúde. Finalizando afirma seu carinho e dá as boas-vindas ao casal de 

homenageados a senhora Maria Aparecida Costa Almeida e o senhor Valmiro 

Rodrigues de Almeida, proprietários da empresa Estribo Fumiya, em tempo 

agradece o presidente Emerson Machado que está em viagem pelo empréstimo 

do caminhão pipa, qual está sendo de grande valia para o Bairro Boa Nova. 

Agradece e deseja todos ótima Sessão. Prosseguindo, utilizou a tribuna o 
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vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual cumprimentando a 

todos os presentes.  Começa sua fala comentando sobre as benfeitorias que 

estão acontecendo no Bairro Boa Nova e está feliz pelos beneficiados, mas 

lamenta, pois a oposição nunca vai lembrar de elogiar e apenas vai olhar para o 

lado negativo. Desafia alguém vir debater com ele sobre obras relacionadas a 

Prefeitura, desta em relação a outras gestões. Sem fanatismo. Observa que o 

Governo Asiel executou obras em todos os bairros, porém é uma pessoa 

discreta não faz propaganda de seus atos, é honesto pois entrega os seus bens 

para pagar conta daquilo que ele não fez. Comenta que os vereadores  tem sim 

que verificar algumas coisas, pois a sociedade cobra, os Vereadores não tem 

culpa pelos erros nas licitações, mas precisa verificar mais a fundo estes 

problemas inclusive a situação dos dois contratos do Guaraná um, Guaraná 

dois  e Jardim das Flores, que foram levantadas por ele em conversa com o 

Prefeito Asiel, que imediatamente cancelou os dois contratos e a empresa se 

retirou. Finaliza agradecendo a todos. Prosseguindo utilizou a tribuna o 

vereador Marcos Roberto Menin, o qual cumprimentou a todo publico 

presente nessa Casa de Leis e começa agradecendo ao deputado estadual 

Dilmar Dal Bosco presente no dia de ontem, em nosso município, onde veio 

acompanhar o presidente do INTERMAT, senhor Francisco Serafim, 

juntamente com seu diretor Jeová, para entregar mais oito títulos na Vila Rural, 

na MOVIR aonde ainda restam vinte das pessoas que não tinham aderido, mas 

ainda assim o presidente garantiu que todos receberão os títulos, pediu ainda 

agilidade  no processo dos títulos da Gleba Jacaminho, que acredita que a 

empresa Rocha Consultoria estará dando entrada em todos os processos no 

INTERMAT, para as devidas correções e assim iniciar o processo de vistoria. 

Falou também a respeito do antipó e concordou que é necessário, fazer contas, 

e em conversa com o Secretario Elói, indagou qual a durabilidade do anti-pó e 

obteve a resposta de durabilidade de um ano aproximadamente. Se todo ano 

houver a necessidade de fazer a terraplanagem, se torna mais barato o asfalto. 

Diz para fazer o asfalto então, não jogar dinheiro, e ter um pouco mais de 
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paciência e fazer a coisa certa, que é o asfalto comunitário com a ajuda de 

moradores acabando de vez com a poeira na nossa cidade. Relata que no dia de 

ontem fez o trajeto junto com deputado Dilmar, passando pelo Setor das 

Araras, Boa Nova, saindo no trevo da Primeira Norte e pediu para ele que 

conseguisse com o Governo do Estado, algo em torno de quatro milhões, para 

asfaltar pelo menos de oito a nove quilômetros desse trecho da MT 325, 

ajudando inclusive a desafogar a Perimetral Rogerio Silva, agilizando o trafego 

de caminhões ao Bairro Cidade Alta. O Deputado se comprometeu falar com 

Otaviano Pivetta, o homem encarregado das obras. O vereador acredita ser 

possível uma parceria com a Prefeitura Municipal e Governo do Estado; está 

confiante ao mesmo tempo feliz com a visita do Deputado Líder do Governo. 

Acredita também no empenho do Deputado Romoaldo, e do Deputado Nininho 

que têm o maior interesse nesse asfalto, juntos nesta luta. Espera que a próxima 

semana, seja de notícias boas a respeito da MT 325, e convida a todos os 

companheiros para na sexta-feira, estar presente junto aos Deputados Dilmar, 

Romoaldo e outros que virão acompanhando o Secretário de Saúde do Estado 

em visita ao nosso Hospital Regional, convite extensivo a todos, inclusive a 

imprensa, momento para aproveitar e fazer reivindicações para nosso 

município. Encerra dizendo ao Secretario Marcelo e sua equipe, obrigado por 

ajudá-lo quando precisou; que está Moção sirva de um oxigênio, combustível 

para que olhe com carinho e respeito aos nossos munícipes que tanto 

necessitam. A próxima a fazer uso da tribuna é vereadora Elisa Gomes 

Machado, a qual cumprimentou a todos os presentes e inicia parabenizando o 

lançamento da Campanha Passos que Salvam, realmente a sociedade de Alta 

Floresta se preocupa com o próximo, parabeniza a equipe da saúde que 

também realizou um evento extremamente importante na sexta-feira, intitulado 

MAMASSO que está cuidando e motivando a questão do aleitamento materno. 

Também parabeniza a Igreja Católica pelo trabalho maravilhoso feito na 

semana da família em todas as ruas da nossa cidade, levando uma conversa 

sobre a importância da família e a participação dela em todas os momentos da 
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cidade. Sobre as licitações,   comunica  que tem dois requerimentos para falar  

rapidamente, aproveitando a fala do Vereador Dida sobre o antipó, acha 

importante resolver amenizar o problema, mas é muito sério, dez por cento do 

valor do orçamento desse município foi licitado para antipó,  quanto de asfalto 

a cidade não faria com esse valor de mais de sete milhões de reais. Diz que 

quando está na Tribuna e faz uso dela cobrando aquilo que não concorda é 

porque busca todas as informações, cobra a molhagem das ruas, porque não 

tem condição de asfaltar a cidade toda agora, quando foi comentado sobre o 

antipó avaliou que com aquele valor poderia asfaltar pelo menos todas as 

principais ruas de cada bairro, se vocês lerem o parecer jurídico da Prefeitura 

vocês vão ver tudo isso que está Vereadora está  colocando aqui, nós fizemos 

um requerimento pedindo quais ruas que receberão o antipó, não indicadas na 

licitação para que a gente tivesse uma clareza. Neste o momento o Vereador 

Menin solicita o aparte, atendido pela vereadora. Agradece a Vereadora e diz 

que hoje eu conversou sobre antipó e fez as mesma perguntas que a senhora 

vereadora está querendo saber; a pessoa respondeu que ia começar pelo Bairro 

que tivesse mais em dia com a Prefeitura, o que acha preocupante, pois quem 

está pagando tem mais condições, esta é opinião do vereador Menin. A 

Vereadora continua dizendo que é extremamente preocupante o valor e a 

ausência do mapa das ruas onde será usado o antipó, e quem será o Fiscal deste 

Contrato, então tudo isso está no seu requerimento de hoje assinado por ela e 

pelo Vereador Dida e diz que no mais falará na hora de discutir o 

Requerimento. O outro Requerimento feito é sobre informações dos ares-

condicionados, oficiado pedindo o documento da suspensão Licitação o qual 

ainda não foi repassado. Este é o papel da Vereadora Elisa que foi eleita pelo 

povo para fiscalizar e fazer sua função, dar resposta para a população e cuidar 

do recurso público que não é muito para tanta coisa que a cidade precisa. 

Aproveita a presença do Secretário de Saúde e agradece aquilo que já tem sido 

realizado, mas tem cobrado todos os dias aqui das unidades de saúde da região 

da pista do cabeça,  as pessoas da zona rural que estão distante, o problema 
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mais grave, são os remédios para os hipertensos e os diabéticos, pois não tem 

como eles virem na cidade todas as vezes pegar o medicamento porque o dia 

do atendimento naquela região é na quinta-feira, e não são levados os 

medicamentos e ônibus de linha somente na segunda e sexta. As pessoas têm 

mandado mensagens através do WhatsApp, cobrando isso e o medicamento 

básico. Volta a cobrar uma Farmácia Básica mais centralizada devido as 

pessoas chegarem na rodoviária e precisar pagar condução para ir para o 

Cidade Alta distante do centro. O senhor disse em uma reunião do Conselho 

que estaria viabilizando esse espaço, nós estamos aguardando, não pode deixar 

de falar também da reunião que participou no norte três e quanto a 

preocupação de passar quase mil e quatrocentas famílias que são atendidas 

naquela unidade de saúde que terá que ir para unidade de saúde do PSF 5 e o 

que a deixa extremamente preocupada, pois oitenta por cento dessas famílias 

são idosos que frequentam aquela unidade de saúde. Solicita uma melhor 

forma de resolver o problema,  fazendo projetos que visem a melhora daquela 

unidade de saúde devido a unidade de saúde o PSF cinco não ter condição de 

atender todas as pessoas,  e lá tem uma sala ampla para o consultório 

odontológico, ainda sem credenciamento,  algumas unidades de saúde nós 

sabemos que falta dos consultórios odontológicos, mas tem disponível novo 

almoxarifado. Sabe que o secretário está tomando providências. Então fica aqui 

o seu pedido e o seu agradecimento. Na sequência, utilizou a tribuna o 

vereador Luiz Carlos de Queiroz, o qual cumprimentou a todos, iniciando 

dizendo que pagamos a energia mais cara desse país, o gás e a gasolina mais 

caras, mas isso a  Câmara de Vereadores não tem condições de barrar, contudo 

a água mais cara desse estado e talvez desse país temos, a partir de hoje muda 

o seu pronunciamento em relação a essa empresa Aguas Alta Floresta. 

Concorda com o Vereador Mequiel em fazer uma audiência pública pois é 

preciso acabar com essa falta de respeito que essa empresa está tendo com a 

nossa população, altos preços, atendimento péssimo. Total falta de respeito 

dessa empresa com o nosso município. Nós podemos barrar a continuidade 
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dessa concessão e contamos com os membros desta Casa. Continuando, diz 

que faz parte da bancada de sustentação e do prefeito Asiel e que de fato o 

Prefeito tem feito muito para o nosso município, mas é necessário fazer contas, 

o antipó  custará sete milhões, pagando uma empresa para fazer asfalto 

comunitário, daria para construir 14 km, se a Prefeitura não deixar faltar 

combustível, emulsão, brita, óleo diesel, daria para construir 20 km, a 

terraplanagem é o mais caro de uma pavimentação, é preciso sentar com 

Senhor Prefeito e planejar gastos com essas emendas que estão sendo 

disponibilizadas, esses quatro milhões que estão por vir e um milhão e 

quatrocentos que já está disponível, vamos totalizar praticamente vinte e seis 

milhões ao todo, priorizando o que é mais importante no município. O 

Vereador Tuti solicita aparte, o qual é a tendido. Diz que com relação a Águas 

de Alta Floresta o Ofício está pronto, e que pegou uma cópia da Concessão 

para encaminhar para a promotoria e gostaria que você que Vossa Excelência 

assinasse para fazermos a audiência pública, com promotor, com o prefeito, 

para resolvermos este problema juntos. Vereador Cidão solicita aparte. E diz 

que em sua casa a trabalha uma senhora que relata pagar em sua casa duzentos 

reais de água, sendo que lá reside ela o esposo e um cachorro. E preciso união 

com a classe empresarial para dar um basta nesta situação. Finalizando o 

Vereador Luiz Carlos faz um agradecimento especial ao Secretário de Saúde 

por tudo que já fez está fazendo dentro da Secretaria de Saúde atribuindo nota 

dez, deixa também ao senhor Valmiro, uma nota 10 para sua esposa o qual teve 

a oportunidade de ser atendido por ela, por várias vezes. A empresa de vocês 

está de parabéns e podem contar com está Casa. Após utilizou a tribuna o 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual cumprimentou e agradeceu a 

presença de todas e todos. Inicia o seu pronunciamento cumprimentando o  

Servidor Sérgio Luiz pela passagem do seu aniversário na sexta-feira, estende 

os seus cumprimentos a UNEMAT e IFMT pelas colações de grau as quais 

acompanhou na semana passada, a Igreja Católica pela realização da Semana 

Nacional da Família, equipe do NASF pela realização do primeiro MAMASSO 
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e também o lançamento da Campanha Passos que Salvam, não pode estar 

presente, mas acompanha e apoia, esteve acompanhando as reuniões do 

CONDEMA, teve reuniões junto ao Ministério Público do Trabalho nas 

discussões relativas a questão da reciclagem no município e da montagem do 

barracão para fazer a seleção do lixo no nosso município, que são demandas 

que ainda não foram resolvidas e que está acompanhando e tentando ajudar 

dentro do possível, e que deve se desenrolar, como houve troca na Secretaria 

de desenvolvimento e de Meio Ambiente, algumas coisas vão precisar ser 

retomadas mas tem acompanhado essa demanda também. O Vereador relembra 

a Vereadora Cida novamente a questão dos balancetes atrasados, cobrar as 

respostas das suas Indicações e Requerimentos, já dialogou com o Jurídico da 

Câmara com relação à questão da improbidade por falta de informação porque 

a Câmara não pode ficar aguardando por tanto tempo, resposta de 

Requerimento e Ofício. Tem muitas informações que são imprescindíveis para 

o processo de fiscalização, se não acessadas não conseguiremos fazê-lo de 

maneira adequada, especialmente em questão das Licitações com destaque para 

as auditorias que foram feitas em dezembro de 2017. Indicaram devolução de 

recursos na ordem de um milhão e duzentos mais ou menos e que até hoje, não 

sabemos efetivamente o que que vai ser feito, naquela ocasião tratava-se de 

três processos licitatórios especifico a limpeza urbana, transporte escolar e 

aquisição de materiais. São coisas que temos cobrado, requerido e exigido, 

infelizmente o acesso tem sido feito de maneira muito lenta. As informações e 

automaticamente o processo de fiscalização fica comprometido, mas 

reforçamos as cobranças. Com relação ao teste seletivo da educação, que temos 

falado nas últimas Sessões, a Secretária nos respondeu que provavelmente 

iniciam os trabalhos em setembro para organização, temos cobrado que seja 

feito com o máximo de antecedência possível uma vez que provavelmente o 

Concurso Público não vai sair no município e ficando na mesma situação do 

ano passado, onde o processo foi feito em cima da hora e gerando todo 

desgaste para Secretaria de Educação nas contratações e coisas do tipo. 
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Comunica que esteve visitando no final de semana na sexta-feira a Escola 

Municipal Aluísio de Azevedo, aproveitou e visitou também a Unidade Básica 

da região, inclusive fez duas Indicações com relação a esses dois lugares 

especificamente, a escola Aluísio de Azevedo está com duas salas sem 

funcionamento porque foi feita uma reforma em 2017 e cedeu o forro, desde a 

aquela época não resolveram o problema, já estamos na metade de 2019, tudo 

bem que é uma escola de zona rural e o público tem diminuído com o passar 

dos anos, mas, nota-se que são coisas que não são tratadas como prioridade. A 

Unidade Básica do setor Rio Verde precisa de porta do banheiro e vidros na 

janelas, coisas simples de resolver, quando cobramos administração é porque 

Vereador é para representar o povo, não para representar Prefeito, são as 

pessoas que precisam se sentir representadas no nosso trabalho e quando a 

gente cobra não é para fazer graça, é simplesmente porque precisa. Na estrada 

do Mariotte tem uma ponte e um bueiro com problema, o motorista está 

descendo as crianças do ônibus, elas atravessam em seguida ele atravessa o 

ônibus vazio e pega as crianças de novamente para prosseguir, porque ali não 

tem segurança suficiente, então não podemos dizer que está tudo bem. Tem 

obra sendo feita, inclusive queremos destacar o trabalho da equipe de poda que 

está executando o trabalho na Avenida Mato Grosso e Amazonas e tem sido 

feito de maneira qualitativa, alguns detalhes precisam ser resolvidos com 

urgência, não se trata de sermos pessimista, mas sim, de ser prevencionista 

minimamente para evitar que coisas aconteça. A três sessões, pedimos também 

a questão da resolução do problema das pontes do setor leste e atender a 

comunidade, na Mundo Novo também tem pontes em situação crítica e precisa 

ser resolvido para que a gente também tenha mais tranquilo na execução dos 

nossos trabalhos. Com relação à questão da unidade básica do Norte 3 que 

participaram da reunião o Vereador Mequiel a Vereadora Elisa e o Vereador 

Dida reforçamos o nosso compromisso com a população, temos que garantir o 

bem-estar da população, não concordamos com o fechamento da unidade, a 

qual precisa simplesmente melhorar e resolver o problema para dar qualidade à 
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população. O fechamento de serviços públicos sejam quais forem, afetam a 

população e cabe a administração pública resolver as questões para dar 

garantia mínima de funcionamento para os serviços. Para encerrar diz que em 

linhas gerais é o seu pronunciamento, continua desenvolvendo os trabalhos 

acompanhando e cobrando e fazendo o que é a função do vereador. Agradece a 

todos e a todas pela atenção, deseja boa continuidade de Sessão. Neste 

momento o Senhor Presidente, vereador Charles Miranda Medeiros, passou a 

Presidência ao Vice-Presidente para fazer uso da Tribuna e aproveitando para 

parabenizá-lo pelo trabalho que tem feito na área rural trazendo várias vezes o 

deputado Dilmar Dal Bosco que tem feito um excelente trabalho. O Vereador 

Charles cumprimenta a todos. Na sequência fala sobre o uso do narguilé na 

cidade e da deficiência que tem relação a materiais e a veículos para que 

vigilância possa fazer um controle adequado, pede ajuda aos nossos deputados 

através de emenda parlamentar, sem falar que só tem dois Servidores  

Concursados na Vigilância Sanitária, o restante é com desvio de função, fica 

um alerta para Prefeitura para que no próximo Concurso Público, abra mais 

vagas para fiscais,  novamente apela ao Deputado Nininho e ao Deputado 

Gilmar que está dando uma atenção grande para Alta Floresta para 

conseguirmos uma viatura para Vigilância Sanitária, para nos ajudar no 

combate ao uso de narguilé por menores de idade usando em via pública ou 

sentado em frente às lojas de tabacaria. Em relação ao pedágio da MT 208 diz 

que está causando impasse junto a proprietários de área rural porque a empresa 

está querendo colocar um pedágio a 10 km daqui e olha a dificuldade de quem 

tem colaboradores que moram em Carlinda, imagina a ida e vinda todos os dias 

para o trabalho tendo que pagar pedágio. Então seria interessante uma reunião 

com o Executivo de Alta Floresta,  e o Executivo de Carlinda, os Vereadores 

de Alta Floresta e os de  Carlinda para resolver e levar isso para o governador, 

pois  a Via Brasil está querendo colocar um pedágio em frente à fazenda 

Yamashita, causando um transtorno muito grande para esses moradores da área 

rural. Em seguida pede mais uma vez,  que seja feito convênio público-privado 
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com o Hospital Santa Rita, enquanto estamos perdendo pacientes com 

transporte aéreo que é difícil e caríssimo e transporte de ambulância que é 

inviável, sugere então ao Governo do Estado comprar unidade diária do 

hospital particular propiciando a população, não só de Alta Floresta, mas de 

toda a região que não tem acesso uma UTI. Temos tantos convênios públicos e 

privados com aluguéis de carro, com medicamentos, com Farmácia Popular 

com várias outras, por que não o convênio com UTI?  É um absurdo nós 

termos 10 leitos no hospital privado e as pessoas às vezes indo a óbito  por 

dificuldade de uma UTI, devido a dificuldade de transferência para Capital por 

regulação, é difícil conseguir são 141 municípios, então porque não consolidar 

logo esse convênio público-privado e oferecer para o cidadão vaga de UTI 

paga pelo Estado? Em seguida fala sobrea a regularização das Chácaras, das 

dificuldades que o proprietário de área rural tem para fazer o loteamento e 

legalização por parte da prefeitura que tem demorando a regularizar e fazer as 

modificações nas leis que versam  sobre o assunto, a urbanização da cidade 

gera recurso e arrecadação  e passam usufruir de direitos como, recolhimento 

de lixo, água encanada, energia elétrica e qualidade de vida, então fica aqui a 

cobrança para o Poder Executivo para o mais rápido possível mandar o Projeto 

de Lei para Câmara com a sua modificações, para que possamos analisar e 

regularizar o mais rápido possível essas propriedades rurais. Aproveita a 

cobrança da vereadora e reforça o apelo para que se resolva a questão do 

laboratório e da Farmácia Básica e para terminar diz ao Secretario Marcelo que 

não tem nenhuma dificuldade em assinar a Moção de Congratulação de boas-

vindas, é apenas um crédito que estamos dando. Diz que não terá nenhuma 

dificuldade em assinar uma Moção de Repúdio, caso as coisas não sejam bem-

feitas, mas a nossa expectativa é que ocorra tudo bem, que você faça um 

excelente trabalho, estamos aqui colaborativos no que puder ajudar, nosso 

gabinete está aberto. Muito obrigado. Em tempo o Vereador Menin pede ao 

Secretário Marcelo juntamente com a vigilância Sanitária, os fiscais da 

prefeitura e a polícia militar para que olhe com carinho a respeito dessa 
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situação do narguilé porque está é a porta de entrada para a juventude entrar na 

droga. Quem sabe próprio Hospital do Câncer fizesse uma matéria campanha 

contra esse mal que é o narguilé. Devolve a condução dos trabalhos ao 

Vereador Charles. Solicitou do Soberano Plenário autorização para dispensar o 

intervalo regimental, o qual todos concordaram. Conforme Regimento Interno, 

sendo acatado pelo Presidente, o que, o senhor presidente assim o fez, sendo 

aprovado por unanimidade. Passando à Ordem do Dia em atendimento as 

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

Projeto de Lei nº 1.989/2019 que em sumula “altera a Lei nº 1.002/2001 que 

institui o Conselho De Alimentação Escolar – CAE e dá outras providências”. 

Autoria: Executivo Municipal. Matéria discutida pelo vereador:  Mequiel 

Zacarias Ferreira, expôs que o projeto trata das adequações referentes ao 

conselho de alimentação escolar do município que acompanha aplicação de 

ensino nas escolas, houve a necessidade de fazer algumas alterações 

especialmente relativas adaptação à Legislação Federal. Esclarece que a 

secretaria de educação fez indicações para mudanças que estavam contrárias à 

legislação e por isso não acatou as sugestões, mantendo os mandatos conforme 

estabelece a Legislação Federal, bem como a composição do Conselho, que 

passa a fazer parte do Conselho Municipal de Educação no sistema através 

alteração Legislativa e tendo o nosso voto favorável. Após a discussão foi 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, o 

secretário procedeu com a leitura do Projeto de Lei 1.995/2019 que em 

sumula “altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.499/2006, e dá outras 

providências”. Autoria: Executivo Municipal. Matéria discutida pelo vereador: 

Mequiel Zacarias Ferreira, o qual explana que o Projeto de Lei 1.995/2019, 

diz respeito ao Conselho Municipal de Cultura que esteve desativado nos 

últimos anos, especificamente nesta gestão. Esclarece que houve 

movimentação por parte dele e da Vereadora Elisa, acompanhando ações junto 

à Diretoria de Cultura, fazendo reuniões junto aos artistas, aos membros da 

comunidade, para reativação desse conselho e acompanhamento dos recursos, 
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aplicações e projetos nesse sentido, formulando alterações propostas nesta lei, 

acompanhando o que está especificado no Conselho Estadual de Cultura, 

fazendo as devidas alterações para reativar os trabalhos do Conselho Municipal 

de Cultura, dando mais qualidade na prestação de serviço. Após as discussões 

foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o 

Presidente solicita da Soberano Plenário autorização para leitura discussão e 

votação dos requerimentos em bloco. Todos concordam. Solicita do Senhor 

Secretário leitura, discussão e votação dos Requerimentos em bloco. O senhor 

Secretário procedeu com a leitura, em bloco, das seguintes proposituras: 

Requerimento nº 059/2019 que Requerem que seja oficiado o Prefeito 

Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que através do órgão 

competente, determine o cancelamento imediato do uso do radar portátil 

(medidor estático portátil) no sistema de trânsito de Alta Floresta, bem como o 

cancelamento do Contrato nº 021/2019 formalizado com a empresa LT 

Comercial Ltda, com valor global de R$ 88.020,00, referente a locação do 

mesmo. Autoria: Vereadores subscritos; Requerimento nº 060/2019 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 

Procedimento Licitatório Pregão 0022/2019 - registro de preços para futura e 

eventual aquisição de peças elétricas, mecânicas, acessórios e serviços para 

atender a frota do município de Alta Floresta-MT, no valor de R$ 

4.951.999,99, devendo constar listas das peças adquiridas, cópias mensais dos 

relatórios do Fiscal de Contrato, empresa vencedora, pagamentos efetuados, 

bem como documentos que comprovam a utilização das peças, para 

apreciação. Autoria vereadora Elisa Gomes Machado; Requerimento nº 

061/2019 que requerem que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel 

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

cópia integral do Procedimento Licitatório Pregão 0036/2019 - registro de 

preços para futura e eventual aquisição de emulsão asfáltica formulada com 

óleo de xisto (antipó), para ser utilizado em vias municipais secundárias com 
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pavimentação em saibro e material betuminoso para atender na operação tapa 

buraco, micro pavimento, no valor de R$ 7.326.244,00, devendo constar listas 

dos materiais e quantidades adquiridas, cópias dos relatórios do Fiscal de 

Contrato, empresa vencedora, pagamentos efetuados, bem como documentos 

que comprovam a utilização dos materiais e quais são as ruas que foram ou 

serão atendidas com a aplicação do material, para apreciação. Autoria: 

Vereadora Elisa Gomes Machado e Vereador Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida). Decorrida a leitura, o Presidente esclarece, que tem três minutos e mais 

dois para cada requerimento, deixará em aberto pois vão comentar sobre todos 

e dará o prazo necessário. Requerimentos em discussão. As matérias foram 

discutidas pelos vereadores: Vereadora Elisa Gomes Machado, a qual disse 

que comentara sobre os dois requerimentos assinados por ela, sendo o primeiro 

requerimento em relação ao pregão 022/2019, que trata da aquisição de peças 

para manutenção de veículos onde solicita maiores informações, devido ao  

valor, aproximado a cinco milhões de reais para aquisição de peças para 

manutenção da frota do executivo da Prefeitura Municipal, bem como o 

relatório do fiscal de contrato que vai receber este material e dar destinação ao 

mesmo, de forma a facilitar a fiscalização do vereador, respeitando a normativa 

de 2018 que estabelece os procedimentos dos fiscais. A Vereadora comunica 

que tem cobrado constantemente e não tem recebido respostas e nem acesso 

aos relatórios do pregão 022/2019 algo tão necessário que é a minuciosidade 

dos fiscais de contrato para com o erário público, porém solicita e obviamente 

ao gestor do município e os gestores das pastas. Outra preocupação da 

Vereadora é a questão da poeira e sua insistente cobrança para que seja locado 

caminhões para fazer a molhagem das ruas, algo relegado pelo prefeito e o 

Executivo. Em relação ao antipó diz precisava conhecer como que é isso e se 

era realmente importante, mas percebeu que é mais caro do que o asfalto pois a 

base para sustentar o antipó é a terraplanagem,  logo se preocupa, a licitação 

que foi homologada no mês de julho, no valor de mais de sete milhões, que 

gira em torno de quase dez por cento do orçamento do município de Alta 
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Floresta, não fornece informações de quais ruas receberão antipó, ou mapa de 

quais os bairros que receberão este material, no Parecer Jurídico da Prefeitura 

eles também cobram e ao mesmo tempo manifestam preocupação com essa 

falta de clareza. Com o valor destinado ao antipó, quantas ruas dos principais 

bairros poderia estar recebendo o asfalto definitivamente, então essa é a nossa 

preocupação, estamos oficiando o prefeito para que preste essas informações 

para que possamos esclarecer as pessoas que têm nos questionado, portanto, 

pedimos o voto dos colegas vereadores em todos esses Requerimentos. 

Vereador Silvino Carlos Pires Pereira,  o Vereador manifesta sua 

preocupação quanto ao custo do antipó, e o volume de recursos destinado ao 

que parece ser um investimento de  curta durabilidade, pois na gestão da ex-

prefeita foi formada uma comissão da prefeitura, a qual visitou alguns 

municípios onde houve aplicação do antipó, que segundo a  Comissão não 

houve aprovação, recomendando fazer pavimentação em parceria. Em 

discussão. Vereador Miquiel Zacarias Ferreira, explica abstenção ao 

requerimento 059/2019, relativo ao radar portátil uma vez que requereu a dois 

meses esclarecimento e posteriormente registrou na Tribuna que eu só havia 

recebido uma cópia do contrato do radar portátil e não os esclarecimentos 

necessários relativos a esse. Manifesta que no município de Alta Floresta a 

principal demanda de atendimento em Ortopedia no Hospital Regional é 

basicamente com acidente de trânsito, então está claro precisamos trabalhar a 

questão da velocidade no trânsito do município, nesse sentido o que tem de 

questionamento acerca do radar no seu ponto de vista é a questão da 

manutenção dele por conta do que ele gera de custo; de cerca de oitocentos 

reais, mês e efetivamente discutir a questão da fábrica de multas, porém 

aguarda a resposta do Secretário sobre esses esclarecimentos solicitados para 

que não faça uma inferência sobre alguma coisa que possa ser diferente do que 

está analisando, nesse sentido, não vota contrário porque eu acho justo que 

cada um faça a solicitação que acha adequado, mas se abstém por conta da 

ausência das informações as quais julga necessárias para votar este 
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requerimento. Com relação aos outros dois registros vota favorável e inclusive 

se os senhores acessarem as informações aqui solicitadas que compartilhem 

para que também possa fazer sua análise e tomar posicionamento, 

especialmente com relação a este antipó que no seu ponto de vista demonstra a 

falta de planejamento e de cuidados por parte da administração pública com 

seu recurso. Em discussão. Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), o Vereador 

diz que em relação ao requerimento do radar acha válido, mas em conversa 

com o Secretário Elói na quinta-feira, recebeu a notícia de que o Prefeito havia 

determinado a retirada do mesmo das ruas e salvo engano com devolução do 

equipamento. Na concepção do Vereador maior causa de acidentes no trânsito 

de Alta Floresta, ocorre pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas. 

Continua em discussão. Vereador Marcos Roberto Menin, o Vereador 

concorda com os requerimentos e diz não ver problema nenhum em repassar 

dados para câmara municipal, pois acha necessário acompanhar o trabalho das 

Secretarias, que devem ser transparentes em suas ações. Em relação ao antipó 

fala que tem que fazer conta, não faça coisas que não sejam duráveis, é preciso 

explicar a necessidade e o custo das coisas e não de uma hora para outra dizer 

que vai gastar valores faraônicos, sem os devidos esclarecimentos aos 

Vereadores e por consequência a população. Com questão ao radar a população 

é unanime na sua retirada, a Secretaria de Transporte precisa educar o trânsito, 

não fabricar multas e aprender os veículos, onde noventa por cento pertencem 

a trabalhadores; quase não se houve falar de apreensão de veículos roubados no 

município. Continua em discussão. Vereadora Aparecida Scatambuli (Cida), a 

Vereadora esclarece que em relação ao radar, confirma ter falado com o 

prefeito e o mesmo afirmou que o equipamento não está mais em uso pela 

Secretaria e será devolvido. Foram colocadas em votação os quais foram 

aprovados, com a abstenção do Vereador Miquiel ao requerimento 059/2019. 

Foi Solicitado ao secretário a leitura do Ofício Nº 018/2019, que requer a 

utilização do Plenário Arnaldo Corcino da Rocha, para o dia 28/08/2019, das 

18:30 às 22:00 horas, com a finalidade de apresentação da audiência pública da 
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LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020. Autoria: 

Prefeitura Municipal de Alta Floresta / Direção de Planejamento. O qual foi 

aprovada por unanimidade. Em ato contínuo solicitou ao secretário a leitura 

das seguintes proposituras: Moção nº 031/2019, congratulações com os 

empresários Valmiro Rodrigues de Almeida e Maria Aparecida Costa de 

Almeida, proprietários da empresa Estribos Fumiya, pela relevante 

contribuição para o desenvolvimento econômico e social de nossa cidade. 

Autoria: Vereador José Aparecido dos Santos (Cidão); Moção nº 032/2019, 

congratulações com a empresa Ótica Mercadão dos Óculos pelos investimentos 

e pela inauguração da franquia no último dia 31 de julho em nosso município. 

Autoria: Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida); Moção nº 033/2019, 

congratulações com o senhor Marcelo de Alécio Costa pelos relevantes 

serviços prestados frente à Secretaria de Saúde de Alta Floresta. Autoria: 

Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça). Matérias discutidas pelos 

respectivos autores. Moção 031/2019 - Pela ordem Vereador José Aparecido 

dos Santos (Cidão), começa sua fala dizendo que é uma grande honra e muita 

satisfação falar desse casal maravilhoso que há cinco anos contribui com Alta 

Floresta, e lembra como era difícil construir aqui em um passado recente, as 

vezes tendo que ir a Sinop para conseguir os  materiais de construção. Para 

nossa surpresa chega a Alta Floresta, vindos da cidade de Querência do Norte, 

Paraná, esse casal investindo e contribuindo com o desenvolvimento de nossa 

cidade, onde tratam seus funcionários como membros da família, isso é 

perceptível logo quando se chega naquela empresa onde o cliente é recebido 

pelos colaboradores com um belo sorriso estampado no rosto. Ressalta que 

teve a oportunidade e prazer de participar de uma festa beneficente na 

Comunidade Sol Nascente aonde estava o casal, onde viu este senhor e está 

senhora se transformarem, eles não têm limites em ajudar ao próximo, fazem 

muitos e ainda acham pouco. A Empresa Estribos Fumiya, oferece quinze 

empregos direto e mais de vinte e cinco empregos indiretos, considera seus 

funcionários seu maior patrimônio, com humildade, competência e trabalho 
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árduo temos certeza que crescerão muito mais. Moção 032/2019 – pela ordem, 

Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto(Cida), inicia sua fala parabenizando 

seus homenageados e da grata surpresa ao visitar a ótica mercadão dos óculos, 

e lá encontrar a Dani que a qual conhece desde criança e foi sua vizinha por 

vários anos, passado algum tempo casou-se com alta-florestense o senhor 

Marcos Coladello dos Santos e assim ficaram algum alguns anos fora de Alta 

Floresta, e agora retornam a Alta Floresta amanda e acreditando no potencial 

do município, o casal de empreendedores decide inaugurar a franquia de Óticas 

Mercadão dos Óculos,  que fica localizada Avenida Colonizador Ariosto da 

Riva, 2.117. Uma empresa que demonstra a capacidade e aptidão para oferecer 

a nossa população qualidade e satisfação pelos serviços prestados. A rede de 

franquias Mercadão dos Óculos Sol e Grau, congrega a fabricação, 

distribuição, comercialização e prestação de serviço no segmento de lentes de 

grau, lentes solares, lentes de contato, óculos e armações de sol e grau, 

contando com extenso now how no mercado ótico brasileiro e mundial, por 

isso assegura aos consumidores e franqueados produtos sempre de acordo com 

as últimas tendências da moda nacional e internacional, além da mais alta 

tecnologia e classe, com preços extremamente competitivos, assim 

desempenhando uma atividade essencial para o crescimento da economia local. 

Encerra parabenizando a empresária e seu esposo desejando sucesso no 

empreendimento. Moção 033/2019 – pela ordem, Vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça), o qual começa a agradecendo a presença dos componentes 

da saúde que estão pacientemente aguardando e prestigiando o recebimento da 

Moção do Secretário Marcelo de Alécio. O Vereador faz um extenso relato dos 

cargos ocupados pelo Secretário inclusive com nomeações em Alta Floresta e 

região. Enaltece o homenageado, dizendo que jamais alguém com este 

currículo irá ter negatividade nas suas funções, pois alia responsabilidade, 

firmeza, conhecimento e vasta experiência na pasta em que ocupa. Trata-se de 

uma pessoa flexível que sabe ouvir, ponderar e que tem boas intenções. 

Parabéns ao Secretário demais componentes acreditamos em seu trabalho. 
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Moções 031, 032, 033/2019 foram colocadas em votação as quais foram 

aprovadas, com registro abstenção da Moção 033/2019, pelos Vereadores 

Silvino Carlos Pires Pereira, Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias 

Ferreira Miguel. 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 de Lei nº 1985/2019 e 1989/2019 o que, o senhor 

presidente assim o fez, sendo aprovado por unanimidade. Neste momento o 

Senhor Presidente comunicou os Senhores Vereadores que a Ata desta Sessão 

será redigida e deliberada conforme disposição regimental. Nada mais havendo 

a tratar, agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos. O Senhor 

Presidente declarou encerrada a presente sessão às 11h23min., e eu, Joel 

Batista da Silva, 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. 


