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

Nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos três dias do mês 

de setembro do ano de dois mil e dezenove, com início às 9h13min, 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), 

Reinaldo de Souza (Lau), 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 (27ª Sessão Ordinária), 

a qual foi aprovada por unanimidade, observada a ausência em Plenário do 

vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti). Em seguida, em atendimento a 

solicitação do senhor Presidente, o Secretário, Vereador Marcos Menin, fez a 

leitura das seguintes correspondências recebidas: Oficio N° 033/2019 de 

autoria da direção da Escola técnica estadual de Alta Floresta (SECITEC), Sr.  

José Luiz Augusto Teixeira, solicitando apoio para alunos participarem de 

sessão, além disso, apoio de cobrança junto ao governo para contratação de 

professores com a finalidade que especifica; Ofício Nº 034/2019 de autoria da 

contadoria Municipal, Sr. Ademir Caioni, encaminhando CD contendo os 

balancetes de maio e junho de 2019; Ofício 012/2019-DL de autoria da Chefia 

Municipal de Departamento de Licitação, Sr. Paulo Fernando, encaminhando 

Relatórios de Processos licitatórios homologados. Após o senhor Secretário fez 

a leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicação nº 295/2019 de 

autoria do Vereador Demilson Nunes Siqueira; Indicações nºs 296 e 297/2019 

de autoria do Vereador Emerson Sais Machado; Projeto de Lei nº 2.004/2019 de 

autoria do Poder Executivo que em súmula “Dispõe sobre a elaboração da Lei 

de Diretrizes Orçamentária (LDO), do Exercício de 2020, e dá outras 
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providências”; e Projeto de Decreto Legislativo nº 012/2019 de autoria do 

Vereador Charles Miranda Medeiros, que em súmula “Concede Título de 

Cidadã Honorária Alta-Florestense à Senhora Maria José do Nascimento”. 

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 seria de sete minutos, 

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

Vereador Reinaldo de Souza (Lau), o qual cumprimentando a todos, sobre o 

Oficio recebido do SECITEC diz que é inadmissível um curso desta magnitude 

esteja passando por essa dificuldade, então a cobrança deverá ser feita para os 

deputados estaduais. Relatou que esteve em visita à construção do CER e a obra 

estão 80% concluída, cita a obra do colégio na grande cidade Alta que está na 

fase final, além dessas citou outra obra que está sendo realizada na ponte do 

bairro Cidade Bela, afirmando que se surpreendeu com a amplitude do que está 

sendo realizado. Faz cobrança ao Executivo em relação à pavimentação do 

bueiro na Avenida Julio Campos. Comentou que o produto do antipó já foi 

entregue ao município e em breve começará sua aplicação nas vias do 

município. Disse que cobrou o Secretário de Infraestrutura e o Prefeito para que 

sejam realizadas manutenções de algumas regiões rurais, visto que essas estão 

com as estradas em péssimas condições. Parabenizou os vereadores Cidão e 

Menin pelo brilhante trabalho junto aos Deputados Estaduais e Federais em 

emendas no objetivo de efetivar a implantação do asfalto no município. Na 

sequência o Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) cumprimentou a 

todos, e disse de que se faz necessária a cobrança aos governantes para a solução 

do problema relacionado ao curso de enfermagem do SECITEC. Comentou que 

está nesta Casa de Leis o projeto de regulamentação fundiária urbana do 

município, e esse processo é um trabalho realizado pelos parlamentares 

juntamente com o Ministério Público. Sobre a fala do vereador Lau, concorda 

em parte, e reivindicou a necessidade de que venha a ser resolvidos os 

problemas relacionados à falta de resposta dos requerimentos. Afirmou que na 
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gestão da Maria Izaura o antipó foi discutido e obteve algumas informações de 

que o os recursos investidos seriam perdidos e o interessante seria que o valor de 

sete milhões fosse investido em asfaltos comunitários e assim seria um trabalho 

definitivo. Fez mais algumas considerações. Seguindo, usou da palavra o 

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

e iniciou sua fala dizendo que poucas vezes a tribuna é utilizada para falar de 

coisas boas, mas que hoje pode afirmar que existem ótimas notícias para dar, 

como o avanço da realização do asfalto no bairro Boa Nova. Relatou ainda que 

os produtos do antipó já estão sendo entregues ao município. Deu boas vindas ao 

vereador Lau que chegou recentemente afirmando que o mesmo já está ajudado 

muito o município obtendo respostas que gostaria de ter. E encerra sua fala 

fazendo mais algumas considerações. O próximo a utilizar da tribuna foi o 

Vereador Marcos Roberto Menin, cumprimentou a todos, e iniciou sua fala 

dizendo que está muito feliz com o avanço das obras no Bairro Boa Nova, bem 

como com a parceria feita com o Vereador Cidão. Deu as boas vindas ao 

vereador Lau e pediu união de todos os vereadores para fortalecimento e 

progresso do município. Pediu que os vereadores se reúnam e solicitem ao 

governador do estado a pavimentação da Vicinal Leste para resolver o problema 

da poeira definitivamente naquela localidade, além de auxiliar no 

“desafogamento” da Avenida Perimetral Rogério Silva do fluxo de veículos do 

centro do município. Informou que, esteve em reunião no Gabinete do Prefeito, 

estando presentes empresários que estão propondo uma parceria com o 

Executivo visando à pavimentação do restante da Avenida Teles Pires, e que o 

prefeito garantiu essa parceria, e assim acredita que contribuirá ainda mais na 

redução do fluxo de veículos no centro do município. Fez mais algumas 

ponderações. Na sequência, utilizou da palavra o Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira, o qual cumprimentando a todos e todas, iniciou sua fala mencionando 

a questão do SECITEC e diz que está acompanhado o andamento para a 

resolução da problemática em relação ao Curso de Enfermagem desde o início 

do ano, e que até o momento, em parte sem sucesso, visto que, receberam as 

solicitações da escola em março, que foram encaminhadas ao Governo do 
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Estado, mas até agora sem retorno, sendo resolvida apenas a questão dos 

certificados. Mencionou também que houve a visita do Deputado Valdir 

Barranco ao SECITEC, sendo que foi realizado um requerimento no mês de 

maio pela Assembléia Legislativa do Estado, mas que a Secretaria nem sequer 

fez questão de responder tal documento em relação ao curso de enfermagem, 

afirmou que é um desrespeito à instituição e aos alunos, visto que estamos no 

mês de setembro e o problema ainda não se resolveu, sendo necessário que a 

Câmara se manifeste coletivamente em cobrança ao governo do Estado, e 

lamenta dizendo que infelizmente a solução do problema não depende somente 

do município, pois, se trata de uma “questão maior”, e que percebe uma falta de 

boa vontade por parte do Governo do Estado para que haja a solução da 

problemática apresentada. Mencionou também que recentemente fez visita ao 

Hospital Regional, juntamente à Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa, 

na qual o Secretário de Estado de Saúde fez o compromisso de que até o mês de 

novembro concluirá as obras da UTI, e espera que seja concretizado a fim de 

que se consiga melhorar minimamente a situação da saúde no município e 

região. Declarou que o secretário também garantiu que no mês de setembro 

haverá o lançamento do edital para contratação das equipes de trabalho que 

mantém a UTI, e espera que tal prazo seja cumprido. Em relação aos trabalhos 

que tem acompanhado, destacou que o município recentemente fez sua Jornada 

Formativa em relação às Diretrizes Curriculares Municipais da Educação 

Infantil, sendo esse um documento importante que dá direcionamento para 

formação educacional no município de Alta Floresta em relação à educação 

infantil, nessa ocasião relembrou à Vereadora Cida que já está no mês de 

setembro e o Projeto de Lei relativo à revisão do Plano Municipal de Educação 

ainda não veio, inclusive que já fez cobrança tendo como resposta que está na 

mesa do prefeito para assinatura, e que o tempo está passando, e corre-se o risco 

de chegar a outra revisão da Conferência Municipal de Educação e ainda não 

terem votado a de novembro de 2018. Em relação ao antipó citou que se 

preocupa, pois já está chegando o período de chuvas e ainda nem o trabalho 

básico foi iniciado, que é a preparação das principais avenidas para receber o 
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antipó e que acredita que as mesmas não estarão prontas a tempo, levando-se em 

consideração o ritmo dos trabalhos, o que será um desperdício de recursos, e que 

isso não pode ser admitido, sendo esse um trabalho que envolve um alto 

investimento de recurso financeiro e já há muito tempo o município vem 

sofrendo com a poeira. Fez cobrança em relação à restauração das pontes e 

estradas rurais que atendem o transporte escolar, visto que está chegando o 

período de chuvas e mais uma vez a população será prejudicada com essa 

situação. Para concluir, parabenizou os profissionais da área pelo Dia do 

Biólogo. Ato contínuo, o próximo a utilizar a tribuna foi a Vereador Oslen Dias 

dos Santos (Tuti), que cumprimentou todos os presentes, disse que esteve 

ouvindo atentamente os discursos dos vereadores, e realmente existem grandes 

obras sendo realizadas no município. Relatou que levou o operador da patrola na 

5ª Sul e os trabalhos se iniciaram hoje na região comentada. Parabenizou o 

Secretário de Saúde por disponibilizar médico para substituir as férias do Dr. 

Charles no posto de saúde do bairro Jardim das Araras. Sobre o asfalto 

comunitário que está sendo realizado no setor Araras disse que está para ser 

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

qual saudando a todos, disse que a administração municipal está passando 

credibilidade e que o asfalto comunitário está avançando pelos bairros do 

município com um serviço de qualidade e acredita que até o final do ano que o 

município estará todo asfaltado. Sobre o antipó as informações que tem é que 

será realizado um teste deste material para que só assim venha ser aplicado em 

todo município. Afirmou que o prefeito está disposto a discutir a concessão da 

empresa de água de Alta Floresta e que a chefe de gabinete do senhor presente 

entre em contato com o executivo para agendar está reunião e segundo o 

vereador o prefeito vem sendo pressionado para rever essa concessão devido a 

péssimo serviços prestados pela empresa. Usando a prerrogativa de aparte fez o 

uso da palavra o vereador Emerson Sais Machado Informou que já foi feita 

essa comunicação cinco vezes com gabinete do prefeito, mas irá continuar 

fazendo está cobrança para possa resolver a problemática em questão. 

Retornando o vereador Luiz Carlos de Queiroz fez mais algumas 
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considerações. Na sequência utilizou a tribuna o Vereador Charles Miranda 

Medeiros, o qual saudando a todos e a todas, elogiou o trabalho realizado pelo 

Sr. José Luiz Augusto Teixeira, como Secretário de Saúde, na Vigilância, e 

agora como Diretor do SECITEC, e disse que devido à sua dedicação e 

excelente histórico pode contar com seu apoio no que diz respeito à 

continuidade do curso Técnico em Enfermagem do SECITEC; que se faz 

necessário unir reforços na capital para que providenciem professores formados 

e capacitados para que haja conclusão do curso. Comentou que, não 

desmerecendo as outras escolas, mas o SECITEC tem o melhor curso de 

Técnico em Enfermagem do Pólo, que todos os profissionais formados na 

instituição saem muito capacitados, sendo uma escola que conta com 

professores bem qualificados, e corre-se o risco do SECITEC ser transferido 

para outro município visto que existem prefeitos interessados, que possuem 

influência com deputados que através de conversas pode conseguir realizar tal 

transferência, sendo necessário que se “leve essa situação a sério, correr atrás, 

pois se não cuidarem não custa nada isto acontecer”. Lembrou e fez menção de 

que o mês de setembro é de combate ao suicídio, com a campanha mundial de 

conscientização “Setembro Amarelo”, alertou quanto à importância de sermos 

mais fraternos, e de estarmos mais atentos em relação aos sinais que uma pessoa 

pode vir a apresentar, sinalizando assim um suicida em potencial, visto que 

como seres humanos qualquer um de nós pode vir a precisar de apoio e auxílio 

nesse sentido. Fez cobrança em relação à necessidade de limpeza das “bocas de 

lobo”, disse que o período de chuva está se aproximando e por isso se faz 

urgente providência nesse sentido, sendo que tal serviço evitará os transtornos 

existentes com o acúmulo de poças d’água nas ruas e avenidas do município. 

Também fez cobrança em relação à necessidade de pintura das faixas de 

pedestres e quebra-molas no município, como prevenção de acidentes de 

trânsito. Pontuou uma crítica quanto à existência de muita poluição visual no 

município, mencionou a necessidade da realização de tal limpeza e assim 

viabilizar um ambiente visualmente mais bonito e agradável para a população, 

como áreas de lazer, pista de caminhada e bicicleta. Concluiu sua fala 
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mencionando que recentemente realizou visita ao Hospital Regional juntamente 

com o Deputado Romualdo, outros deputados e o Secretário de Saúde do 

Estado, onde fez a solicitação de emenda no valor de sessenta mil reais, sendo 

realizada já uma indicação para compra de um veículo para a Vigilância 

Sanitária. Disse ainda que, conversou com a assessoria do Deputado Romualdo 

e obteve informação de que tal recurso está garantido, e assim espera que seja 

cumprido o compromisso firmado pelo mesmo. Na sequência utilizou a tribuna a 

Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) que cumprimentando a todos, 

falou que esteve acompanhando o 7° Leilão da AACC (Associação de Amigos 

da Criança com Câncer de Mato Grosso) e parabenizou a equipe e os 

participantes do evento, que arrecadou um valor de quatrocentos e dez mil reais. 

Parabenizou a Prefeitura Municipal pela realização de vários eventos na semana, 

dentre eles o Ciclo de Capacitação Gestão Eficaz 2019. Falou as falas dos 

vereadores anteriores muito voltadas no tema asfalto, havendo sete localidades 

recebendo a pavimentação no município. Sobre o antipó em conversa com o 

prefeito a vereadora foi informada que haverá locais determinado para que o 

produto seja testado se o resultado for positivo será levado para mais ruas. Falou 

que o CER (Centro Especializando em Reabilitação), já está reservado um 

milhão de reais para aquisição dos equipamentos. Afirmou há muitas coisas boas 

acontecendo no município. Relatou que a secretaria de infraestrutura em um 

curto período revitalizou mais de 40 bueiros e pontes na zona rural e como o 

cronograma apresentado semana passada foram encerradas as atividades na 

terceira e quarta leste e nesta semana será iniciada no setor sul. Utilizando a 

prerrogativa de aparte fez o uso da palavra vereador Reinaldo de Souza 

Informou que já ficou agendada para nesta quarta às 15h:00min a reunião com a 

empresa Águas de Alta Floresta e todos os vereadores estão convidados para 

participar. Retornando a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto Falou que 

recentemente foi protocolado nesta Casa de Leis resposta a nove requerimentos 

de vários vereadores. Utilizando a prerrogativa de aparte fez o uso da palavra 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira Comentou ter recebido resposta de quatro 

requerimentos antigos. Retornando a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto 
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Pediu aos vereadores quando enviar requerimentos para secretários que coloque 

com copia ao prefeito. Fez mais algumas considerações. Prosseguindo Vereador  

Valdecir José dos Santos (Mendonça) Cumprimentou a todos. Comentou que 

é um prazer ter o vereador Lau como companheiro. Falou que suas cobranças 

são baseadas em informações para não causar nenhum tipo de injustiça. Disse 

que é um fato que os prefeitos anteriores não se preocuparam em comprar 

maquinários e acaba prejudicando o trabalho da secretaria de obras que não 

consegue atender a demanda, mas agora o prefeito Asiel realizara um 

financiamento junto a Caixa Econômica Federal de 5 milhões para resolver este 

problema. Afirmou que não tem como cobrar o secretário para realizar os 

serviços necessários, pois não tem os equipamentos necessários. Ato continuo 

Vereadora Elisa Gomes Machado Saudou a todos, Parabenizou a equipe do 

hospital do câncer de Mato Grosso e a associação pelo brilhante trabalho feito 

no final de semana na realização do 7° Leilão. Parabenizou a equipe pedagógica 

da secretaria de educação pelo trabalho. Disse que na questão da saúde continua 

recebendo reclamações e encaminhando para secretaria. Agradeceu a vereadora 

Cida pelo recebimento de resposta de dois requerimentos, mas ainda não 

verificou se as respostas estão sanando todas as dúvidas. Lembrou que na época 

dos 7 milhões da Usina São Manuel pediu através de requerimento e ofícios 

onde foi investido esse valor e recebeu um relatório que não era contento. Disse 

que depois de ouvir atentamente alguns discursos deixou uma pergunta 

especialmente para aqueles que disseram que não tem maquinário não tem carro, 

então como justificar uma licitação que irar ocorrer na próxima semana de mais 

de 4 milhões de reais para contratar um serviço de controle de e agenciamento 

de frota. Perguntou quantos de maquinário não compraria com esse valor. 

Afirmou que os vereadores têm que agradecer pelos acontecimentos, mas seu 

papel principal é fiscalizar, questionar e acompanhar. Agradeceu a população de 

do município que entendeu que para ter asfalto tem que ser através de parceria, 

portanto só as pavimentações asfálticas dos bairros Boa Nova, Jardim Guaraná e 

Panorama que são através de emenda parlamentar. Falou que é serio a questão 

de licitação e a vereadora tem utilizado a tribuna para realizar cobranças e é um 
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assunto que precisar sempre ser acompanhando. Comentou que sempre tem ido 

a controladoria interna do município e cobrando insistentemente. Sobre o antipó 

há algumas duvidas, pois foi uma licitação com um valor de 7 milhões e só 

resolvera o problema temporariamente e porque não entrar em parceria com a 

sociedade e asfaltas algumas localidades e resolver o problema definitivamente. 

Resultou também que o parecer Jurídico da prefeitura é contrario a contratação 

devida, a durabilidade do material. Lembrou aos demais vereadores que 

equipamentos precisam de manutenção, pois o Executivo tem quatro ônibus 

parados alguns com mais de um mês por falta de peças e quanto isso o executivo 

vai contratou ônibus terceirizados para realizar o transporte escolar. Na 

sequência, fez o uso da tribuna o vereador Demilson Nunes Siqueira, disse que 

no último sábado esteve presente na área esportiva localizada no bairro São José 

Operário, onde aconteceu a 4ª de Final do “Campeonato Cinquentinha”, e que 

no próximo final de semana acontecerá a Semifinal, sendo que continuará 

acompanhando o mesmo. Também informou que esteve presente no Estádio 

Maestrinho, local onde vem acontecendo o Campeonato Municipal Sub 17, 

sendo que ocorreu a semifinal no sábado e no próximo final de semana será a 

final, e nessa ocasião fez o convite a todos para comparecerem ao referido 

evento esportivo. Informou que no domingo a tarde compareceu ao Leilão do 

Hospital do Câncer de Mato Grosso, onde estiveram muitas pessoas presentes 

que apoiaram a causa através de suas doações. Comunicou que no mês passado, 

aconteceu a reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, sendo 

eleita a nova diretoria, na qual ficou o Sr. João como Presidente representando a 

EMPAER, Sr. Vilson da 1ª Norte como Vice-presidente, sendo esse o 

representante das “Feirinhas”, e ele (vereador Demilson) ficou como 

representante do Ramal do Mogno, sendo que cada setor terá seu representante 

correspondente. Encerrou esse assunto informando que na próxima sexta feira, 

acontecerá a próxima reunião do conselho Municipal do Desenvolvimento Rural 

na sede do PROCON. Mencionou que esteve na última sexta-feira na Praça 

Cívica, onde foi abordado por atletas que estavam fazendo uso da quadra e 

fizeram a ele solicitações como vereador de melhoria na estrutura, estando os 
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brinquedos muito danificados, e mediante tal reivindicação estará fazendo uma 

indicação para manutenção nesta localidade. Informou também que esteve nesta 

última semana com o Sr. Eloi Luiz de Almeida, e que fez a indicação para 

colocação de faixa elevada na av. Ludovico da Riva. Fez agradecimento pelo 

apoio e colaboração do Sr. Claudinei, diretor, representante dos “caminhões 

pipa” que sempre quando requisitado atende as solicitações a contento. E 

encerrou sua fala informando que esteve com o Sr. Elói, Secretário de 

Infraestrutura e informou que relativo ao Projeto que fez no ano passado para o 

deputado Nininho, para construção da Pista de caminhada vindo do aeroporto, 

vem fazendo cobranças a fim de que o mesmo venha ser concretizado. 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 iniciou sua fala parabenizando o prefeito 

Asiel, disse que a sociedade se encontra contente com a administração, que hoje 

o mesmo está com uma imagem melhor em relação ao passado. Diz que o 

contexto atual está bem melhor, no qual o Governo Federal está realizando os 

repasses em dia para o município e isso contribui muito para o trabalho do 

prefeito que hoje se encontra melhor em seu estado de saúde, com mais 

disposição e vontade de trabalhar. Disse que está acontecendo inauguração de 

muitas obras no município, o prefeito tem viajado bastante para Brasília em 

busca de recursos, o que tem contribuído bastante com o desenvolvimento do 

município, que hoje está com muitos projetos em desenvolvimento. Deu boas 

vindas ao Vereador Lau, lhe desejando sucesso. Parabenizou o deputado do 

Romualdo Junior por ter trazido o Secretário de Saúde para o município, 

atendendo um pedido dos vereadores, e que tem realizado cobranças 

relacionadas à implantação da UTI no município. Fez também um 

agradecimento ao Deputado Federal Carlos Bezerra, que tem honrado com a sua 

palavra, cita que mais uma vez está atendendo uma solicitação que foi feita de 

uma patrulha mecanizada e irá a Cuiabá organizar documentação. Faz também 

agradecimento ao Deputado Federal Juarez Costa, que através do mesmo foi 

feita emenda garantindo o repasse no valor de 4 milhões de reais para 
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pavimentação do bairro Boa Nova, atendendo a um pedido do Vereador Cidão, 

além de 2 milhões e meio de reais destinado ao bairro Jardim Primavera a 

pedido a Vereador Menin. Usando a prerrogativa de aparte o Vereador Marcos 

Roberto Menin disse que não se trata de 4 milhões de reais pedido pelo 

Vereador Cidão e 2 milhões e meio a pedido do Vereador Menin, mas sim o 

valor de 6 milhões de reais para ambos. Encerrou sua fala agradecendo o 

Senador Jaime Campos pela emenda parlamentar no valor de 600 mil reais que 

garantirá o asfalto na avenida que dá acesso à creche localizada no bairro Jardim 

Panorama. Retornando o Vereador Emerson Sais Machado Fez cobrança ao 

Executivo, a fim de que o mesmo venha, junto à equipe técnica, rever a questão 

salarial dos funcionários da Secretaria de Obras, que precisam ser valorizados 

nesse sentido. Em relação ao antipó menciona que o mesmo será aplicado por 

uma equipe técnica do Paraná, vai a haver um cuidado, análise do solo, fazer 

aplicação e ver se vai compensar para o município, não se trata de algo sem um 

planejamento. Encerrou sua fala informando que irá para Cuiabá e que dentre 

outros compromissos estará cobrando pessoalmente providência em relação à 

contratação de professores para o Curso de Técnico em Enfermagem do 

SECITEC, logo, passando à Ordem do Dia, foram lidas e submetidas à 

deliberação do plenário as seguintes matérias:  11))  RReeddaaççããoo  PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  

11..999933//22001199 (altera dispositivos da lei 2.266/2015 e dá outras providências), de 

autoria do Executivo Municipal, o qual foi aprovado com os votos contrários da 

vereadora Elisa Gomes Machado e vereador Mequiel Zacarias Ferreira; 22))  

RReeqquueerriimmeennttoo  006644//22001199, o qual  REQUER NOVAMENTE que seja oficiado o 

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

competente determine o envio a esta Casa de Leis, de amplas informações com 

respeito à atual situação da execução do projeto das 412 (quatrocentos e doze) 

unidades habitacionais (casas populares) que seriam construídas no município 

de Alta Floresta pelo programa da Caixa Econômica Federal “Minha Casa 

Minha Vida Entidades”, em uma área total de 300.594,87 m2 (trezentos mil 

quinhentos e noventa e quatro metros e oitenta e sete centímetros quadrados), 

denominada loteamento “Residencial Alvorada”, doada pelo município à 
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Cooperativa Habitacional Amigos Unidos de Samambaia, conforme termos da 

Lei Municipal nº 2.425, de 20/12/2017, combinada com a Lei Nº 2.417, de 

07/12/2017, para apreciação) de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado, o 

qual, aberta as discussões foi discutido: pela vereadora  Elisa Gomes Machado, 

a qual justificou a reapresentação da matéria, que em no ano de 2013 foi 

solicitado aos vereadores um convênio com a empresa para transferir a área para 

empresa Lifex e que o recurso já estava pronto para construir as casas populares, 

porém muito tempo se posou e a obra não foi realizada já em 2017 foram 

informados que teriam que trocar de entidade, pois o município perderia o direto 

de construção então passou se a ter convênio com a Cooperativa Habitacional 

Amigos Unidos de Samambaia. Relatou que em março desse ano solicitou 

informações sobre o processo, pois a comunidade fica lhe cobrando explicações 

por conta destas pessoas estarem escrita no programa habitacional, mas até o 

momento a vereadora não recebeu nenhuma informação relacionada a este 

projeto.  Por conta dessa situação exposta a vereadora pede voto favorável aos 

demais vereadores. Após as discussões, Matéria 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 10h52min 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. 


