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Ata da Vigésima Nona
Nona Legislatura, realizada 

de setembro do ano de dois mil e 

Presidência e presença

bem como a presença dos 
(Cida), Charles Miranda Medeiros,

Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos 
Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira,

Reinaldo de Souza (Lau), 
José dos Santos (Mendonça)

todos e solicitou do senhor secretário 
assim o fez. Verificado o quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor 

Presidente declarou aberta a presente Sessão
colocada em discussão e votação

a qual foi aprovada por unanimidade
do senhor Presidente, o Secretário

seguintes correspondências 

da Subsede SINTEP/MT

senhor após cumprimentá
vossa Senhoria, uma atenção especial quanto ao cumprimento das leis abaixo 

mencionadas, tais como: 
democrática do ensino público municipal

gestores das unidades escolares conforme a
Federal e no artigo 14 da 

2.262/15 - Plano Municipal de 
enquanto Presidente do 

no que se refere ao processo legítimo democrático de direito das eleições para 
gestores municipais no interior de todas as unidades escolares municipais para o 

biênio 2020 a 2022. C
pautou no cumprimento da lei, renovo votos de estima, consideração 

Atenciosamente Ilmarli Teixeira
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Nona Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da 
, realizada nas dependências desta Casa, aos 

de dois mil e dezenove, com início às
e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado

presença dos senhores vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto
Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, 

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 

senhor secretário a leitura da lista de presença

assim o fez. Verificado o quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor 

Presidente declarou aberta a presente Sessão. Passando ao Exp

colocada em discussão e votação a ata da sessão anterior (28ª

por unanimidade. Em seguida, em atendimento a solicitação 
o Secretário, Vereador Marcos Menin,

correspondências recebidas: Ofício nº 103/2019, 
P/MT-Alta Floresta, Francisca Ilmarli Teixeira

senhor após cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente solicitar de 
uma atenção especial quanto ao cumprimento das leis abaixo 

s como: Lei Municipal nº 1.408/2005 “Dispõe sobre a gestão 
democrática do ensino público municipal”, ou seja, o processo de eleição dos 

gestores das unidades escolares conforme artigo 206, inciso 
no artigo 14 da Lei Federal nº 9.394/96, bem como a 

unicipal de Educação meta 20-17 Solicito 
residente do Legislativo, que não permita o descumprimento da 

no que se refere ao processo legítimo democrático de direito das eleições para 
gestores municipais no interior de todas as unidades escolares municipais para o 

Cientes de seu compromisso com a ed
pautou no cumprimento da lei, renovo votos de estima, consideração 

arli Teixeira.  Ofício N° 132/2019 de autoria 
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Sessão Legislativa, da 
aos dez dias do mês 

com início às 09h15min., sob a 
Emerson Sais Machado, 

Aparecida Scatambuli Sicuto 
Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes 

Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos 
Oslen Dias dos Santos (Tuti), 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) e Valdecir 
princípio o Senhor Presidente cumprimentou a 

lista de presença, o qual 
assim o fez. Verificado o quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor 

Passando ao Expediente, foi 
ª Sessão Ordinária), 

m atendimento a solicitação 
Marcos Menin, fez a leitura das 

 autoria Presidência 
arli Teixeira. Prezado 

vimos pelo presente solicitar de 
uma atenção especial quanto ao cumprimento das leis abaixo 

ispõe sobre a gestão 
, ou seja, o processo de eleição dos 

rtigo 206, inciso VI da Constituição 
bem como a Lei Municipal nº 

 de Vossa Senhoria 
que não permita o descumprimento da Lei 

no que se refere ao processo legítimo democrático de direito das eleições para 
gestores municipais no interior de todas as unidades escolares municipais para o 

ientes de seu compromisso com a educação sempre se 
pautou no cumprimento da lei, renovo votos de estima, consideração e apreço. 

/2019 de autoria Procuradoria 
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Jurídica do Município de Alta Floresta
encaminha em mídia digital anexa (CD) os Decretos Municipais expedidos pelo 

Poder Executivo no mês de agosto de 2019 (136/2019 a 148/2019), exceto os 
originais dos Decretos (137/2019 e 146/2019),

pendente de publicação por necessidade de readequação do texto.
123/2019 de 3 de setembro de 2019

referente ao censo demográfico 2020 a ser iniciado em agosto de 2020 pelo 
IBGE, esclarecendo a importân

comunidades locais e a
a participação na reunião d

representantes dos poderes constituídos, líderes comunitários, empresários
representantes de entidades que ocorrerá neste dia 10

de reunião da Prefeitura 
indicação de um representante que possa colaborar durante o trabalho em suas 

diversas fases. Notifica
Estado de Mato Grosso, 1ª Promotoria de Justiça Cível de Alta Floresta

Luciano Martins da Silva, assunto
Mato Grosso SIMP 003352

de 2019, promotor de justiça
Floresta-MT, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

Constituição da República
Estadual nº 027/93, notifica os senhores vereadores

promotoria de justiça, 
Francisco Octávio Sinibaldi Azadinho

15h00, para audiência extrajudi
senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

Indicação nº 298/2019 
Indicação nº 299/2019 

Indicações nºs 300/2019 e 301/2019 de autoria do Vereador Demilson Nunes 
Siqueira; Indicações nºs 302/2019 a 305/2019 autoria Vereadora Elisa Gomes 

Machado; Projeto de Lei 
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Jurídica do Município de Alta Floresta-MT, Srtª. Naira Rossa Morello
ia digital anexa (CD) os Decretos Municipais expedidos pelo 

Poder Executivo no mês de agosto de 2019 (136/2019 a 148/2019), exceto os 
originais dos Decretos (137/2019 e 146/2019), e o Decreto 142/2019, que 

pendente de publicação por necessidade de readequação do texto.
de 3 de setembro de 2019, autoria: IBGE agência 

demográfico 2020 a ser iniciado em agosto de 2020 pelo 
IBGE, esclarecendo a importância de parcerias com as autoridades e 

e a colaboração de entidades municipais e convidando para 
a participação na reunião de planejamento e acompanhamento, com os 

representantes dos poderes constituídos, líderes comunitários, empresários
representantes de entidades que ocorrerá neste dia 10/09/2019 às 9

refeitura Municipal de Alta Floresta, além de solicitar a 
indicação de um representante que possa colaborar durante o trabalho em suas 

Notificação Nº 106/2019 de autoria do Ministério 
Estado de Mato Grosso, 1ª Promotoria de Justiça Cível de Alta Floresta

Luciano Martins da Silva, assunto: notificação vereadores de 
SIMP 003352-011/2019. Aos 02 dias do mês de setembro do ano 

promotor de justiça, primeira promotoria de justiça cível de Alta 
no uso das atribuições que lhe são conferidas 

Constituição da República, do artigo 23 e seus incisos da 
notifica os senhores vereadores a comparecer na sede desta 

 localizada na Avenida Ariosto da Riva S
távio Sinibaldi Azadinho, nesta cidade na data de 10

00, para audiência extrajudicial, portando seus documentos pessoais
enhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação

/2019 de autoria do Vereador Charles Miranda Medeiros
/2019 de autoria da Vereadora Aparecida 

Indicações nºs 300/2019 e 301/2019 de autoria do Vereador Demilson Nunes 
Indicações nºs 302/2019 a 305/2019 autoria Vereadora Elisa Gomes 

Projeto de Lei Complementar nº 1.986/2019 de autoria do Poder 
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Naira Rossa Morello 
ia digital anexa (CD) os Decretos Municipais expedidos pelo 

Poder Executivo no mês de agosto de 2019 (136/2019 a 148/2019), exceto os 
e o Decreto 142/2019, que está 

pendente de publicação por necessidade de readequação do texto. Ofício número 
IBGE agência Alta Floresta/MT 

demográfico 2020 a ser iniciado em agosto de 2020 pelo 
cia de parcerias com as autoridades e 

colaboração de entidades municipais e convidando para 
planejamento e acompanhamento, com os 

representantes dos poderes constituídos, líderes comunitários, empresários e 
2019 às 9h00, na sala 

além de solicitar a 
indicação de um representante que possa colaborar durante o trabalho em suas 

Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso, 1ª Promotoria de Justiça Cível de Alta Floresta-MT, Sr. 

otificação vereadores de Alta Floresta, 
mês de setembro do ano 

promotoria de justiça cível de Alta 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 129 da 

o artigo 23 e seus incisos da Lei Complementar 
comparecer na sede desta 

riosto da Riva S/N, edifício 
esta cidade na data de 10/09/2019 às 

portando seus documentos pessoais. Após o 
matérias em apresentação: 

Charles Miranda Medeiros; 
a Aparecida Scatambuli Sicuto; 

Indicações nºs 300/2019 e 301/2019 de autoria do Vereador Demilson Nunes 
Indicações nºs 302/2019 a 305/2019 autoria Vereadora Elisa Gomes 

de autoria do Poder 
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Executivo que em súmula “
2.262/2015, e dá Outras Providências

do Poder Executivo, que em sú
Abrir Crédito Adicional Especial, por Conta dos Recursos do Superávit 

Financeiro do Exercício de 2018, no Orçamento Vigente da Prefeitura 
Municipal, Constante da Lei 

Orçamentária Anual do 
de Lei nº 2.006/2019 de autoria do 

Sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar Por Excesso de 
Arrecadação, Na Estrutura da Lei n

Orçamentária Anual do 
Providências”; Projeto de 

em súmula “Dispõe Sobre Os Benefícios Eventuais No Âmbito Da Política 
Municipal Do Sistema Único De Assistência Social De Alta Floresta 

SUAS/Alta Floresta –
2.008/2019 de autoria do 

Abertura De Crédito Adicional Suplementar Por Excesso De Arre
Estrutura Da Lei n.º 2.476, De 20 De Dezembro De 2018 

Anual Do Município Do Exercício De 2019, E Dá Outras Providências
o Senhor Presidente informou que as matérias ora apresentadas 

encaminhadas conforme dispo
Senhor Presidente comunicou aos 

dispositivo regimental, o tempo destinado a cada um 
conforme sorteio bimestral e 

Vereador Reinaldo de Souza (Lau)

fala manifestando a sua 

marcada no mesmo horário da 
reunião de suma importância e indaga ao presidente se 

representante do legislativo 
Aparte e informa sua indignação com relação ao horário marcado para a reunião

e informa que solicitou a mudança de horário e dia para que 
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úmula “Altera o Anexo Metas e Estratégias da Lei n.º 
2.262/2015, e dá Outras Providências.”; Projeto de Lei nº 2.005

que em súmula “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
Abrir Crédito Adicional Especial, por Conta dos Recursos do Superávit 

Financeiro do Exercício de 2018, no Orçamento Vigente da Prefeitura 
Municipal, Constante da Lei n.º 2.476, de 20 de dezembro de 2018 

Anual do Exercício de 2019, e Dá Outras Providências
/2019 de autoria do Poder Executivo, que em súmula “

Sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar Por Excesso de 
Arrecadação, Na Estrutura da Lei n.º 2.476, de 20 de dezembro de 2018 

Anual do Município do Exercício De 2019 e dá Outras 
Projeto de Lei nº 2.007/2019 de autoria do Poder Executivo

Dispõe Sobre Os Benefícios Eventuais No Âmbito Da Política 
Sistema Único De Assistência Social De Alta Floresta 

– E Dá Outras Providências.” e Projeto de 
/2019 de autoria do Poder Executivo, que em súmula “

Abertura De Crédito Adicional Suplementar Por Excesso De Arre
n.º 2.476, De 20 De Dezembro De 2018 -

Anual Do Município Do Exercício De 2019, E Dá Outras Providências
Senhor Presidente informou que as matérias ora apresentadas 

encaminhadas conforme disposição regimental. Passando ao uso da Tribuna

Senhor Presidente comunicou aos senhores vereadores 

, o tempo destinado a cada um seria 
conforme sorteio bimestral e inscrição. O primeiro a utilizar a 

Reinaldo de Souza (Lau), o qual cumprimentou a todos
fala manifestando a sua preocupação sobre a reunião do IBGE, a qual foi 

marcada no mesmo horário da Sessão Ordinária da Câmara, entende
reunião de suma importância e indaga ao presidente se 

o legislativo para participar dá mesma. O presidente solicita 
e informa sua indignação com relação ao horário marcado para a reunião

itou a mudança de horário e dia para que 
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Altera o Anexo Metas e Estratégias da Lei n.º 
2.005/2019 de autoria 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
Abrir Crédito Adicional Especial, por Conta dos Recursos do Superávit 

Financeiro do Exercício de 2018, no Orçamento Vigente da Prefeitura 
.º 2.476, de 20 de dezembro de 2018 - Lei 

e Dá Outras Providências”; Projeto 
, que em súmula “Dispõe 

Sobre a Abertura de Crédito Adicional Suplementar Por Excesso de 
de dezembro de 2018 - Lei 

De 2019 e dá Outras 
Poder Executivo, que 

Dispõe Sobre Os Benefícios Eventuais No Âmbito Da Política 
Sistema Único De Assistência Social De Alta Floresta - 

Projeto de Lei nº 
, que em súmula “Dispõe Sobre A 

Abertura De Crédito Adicional Suplementar Por Excesso De Arrecadação, Na 
- Lei Orçamentária 

Anual Do Município Do Exercício De 2019, E Dá Outras Providências.”. Após, 
Senhor Presidente informou que as matérias ora apresentadas seriam 

Passando ao uso da Tribuna, o 
vereadores que, conforme 

seria de sete minutos, 
O primeiro a utilizar a tribuna foi o 

cumprimentou a todos. Inicia sua 
a reunião do IBGE, a qual foi 

Câmara, entende que é uma 
reunião de suma importância e indaga ao presidente se ele indicou algum 

O presidente solicita 
e informa sua indignação com relação ao horário marcado para a reunião 

itou a mudança de horário e dia para que ocorram as novas 
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reuniões, tendo em vista a importância do assunto a ser tratado
Reinaldo de Souza (Lau)

há algum representante do 
pois isso traria amparo devido 

dos empresários, das entidades
Lembra-se das cobranças feitas pelo vereador Dida

quando em exercício, esteve em Brasília buscando soluções para este problema 
da recontagem do número de habitantes de

que o município tem pouco mais de 50.000 habitantes
bem mais de 70.000 habitan

Carlos Pires Pereira (Dida)

pronunciamento da vereadora Eli

licitação do controle de 
vereadora pelo posicionamento

licitação, o município está tendo tantas outras dificuldades 
prefeitura abre uma previsão de gasto para tratar de controle de frotas

sequer está tendo veículo para atender a demanda dos trabalhos e para combater 
a poeira. A vereadora Elisa, solicita 

Licitação estava prevista para acontecer ontem 09/09, mas não sabe se aconteceu 
ou não, e informa ainda que o Parecer Jurídico da Prefeitura é contrário devido 

irregularidades encontradas no Edital.
Vereador Lau interfira junto ao Executivo

fios, que sejam feitos 
prefeitura executou asfaltamento em vários bairros, porém sem as bordas de 

calçadas ou até mesmo sarjetas
Outra sugestão dada pelo vereador uma vez que 

tratamento antipó ainda como teste, que se faça então nas principais ruas dos 
bairros, como está sendo feito no bairro prima

Deputado Juarez Costa. Informa que foi comunicado pelo Camilo
disponíveis um milhão e trezentos mil

outros quatro milhões de 
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tendo em vista a importância do assunto a ser tratado
Reinaldo de Souza (Lau) reitera sua preocupação e pergunta ao presidente se 

há algum representante do Legislativo neste momento, participando da reunião
amparo devido a ser uma preocupação não só desta 

das entidades Organizadas, Executivo e
se das cobranças feitas pelo vereador Dida, da vice

esteve em Brasília buscando soluções para este problema 
tagem do número de habitantes de Alta Floresta, pois

pouco mais de 50.000 habitantes, e é sabe
mais de 70.000 habitantes nesta cidade. Na sequência o 

Carlos Pires Pereira (Dida) cumprimentou a todos, e c
pronunciamento da vereadora Elisa na Sessão passada, 

licitação do controle de Frotas, no valor de quatro milhões de 
vereadora pelo posicionamento, e pede ao prefeito o cancelamento desta 

o município está tendo tantas outras dificuldades e n
uma previsão de gasto para tratar de controle de frotas

tendo veículo para atender a demanda dos trabalhos e para combater 
a poeira. A vereadora Elisa, solicita Aparte, a qual é atendida. Comunica que a 

Licitação estava prevista para acontecer ontem 09/09, mas não sabe se aconteceu 
nda que o Parecer Jurídico da Prefeitura é contrário devido 

irregularidades encontradas no Edital. Em seguida o vereador Dida pede que o 
Vereador Lau interfira junto ao Executivo, em relação à construção d

 através de processos licitatórios, tendo em vista
prefeitura executou asfaltamento em vários bairros, porém sem as bordas de 

calçadas ou até mesmo sarjetas, trazendo perda na qualidade do serviço já feito. 
Outra sugestão dada pelo vereador uma vez que a prefeitura vai fazer o 

tratamento antipó ainda como teste, que se faça então nas principais ruas dos 
sendo feito no bairro primavera, com verba destinada pelo 

eputado Juarez Costa. Informa que foi comunicado pelo Camilo
um milhão e trezentos mil reais, destinados a Saúde

quatro milhões de reais, garantidos pelo Deputado 
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tendo em vista a importância do assunto a ser tratado. O vereador 
reitera sua preocupação e pergunta ao presidente se 

participando da reunião, 
a ser uma preocupação não só desta Casa, mas 

e população local. 
da vice-prefeita Néia 

esteve em Brasília buscando soluções para este problema 
pois o IBGE divulga 

é sabedor que hoje há 
o Vereador Silvino 

e comenta sobre o 
 o qual tratava da 

quatro milhões de reais, parabeniza a 
ao prefeito o cancelamento desta 

e neste momento a 
uma previsão de gasto para tratar de controle de frotas, sendo que 

tendo veículo para atender a demanda dos trabalhos e para combater 
parte, a qual é atendida. Comunica que a 

Licitação estava prevista para acontecer ontem 09/09, mas não sabe se aconteceu 
nda que o Parecer Jurídico da Prefeitura é contrário devido 

Em seguida o vereador Dida pede que o 
construção dos meios 

tendo em vista que a 
prefeitura executou asfaltamento em vários bairros, porém sem as bordas de 

trazendo perda na qualidade do serviço já feito. 
a prefeitura vai fazer o 

tratamento antipó ainda como teste, que se faça então nas principais ruas dos 
vera, com verba destinada pelo 

eputado Juarez Costa. Informa que foi comunicado pelo Camilo, que já estão 
destinados a Saúde e confia que os 

Deputado e pela bancada do 
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MDB, logo estarão disponível para o município, não tem dúvidas,
prefeito cumpra estas pr

tratamento nas principais vias interligando os bairros.
o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão)

todos, começa seu pronunciamento 
cinquenta e sete anos de idade, 

três anos tem procurado 
do Bairro Boa Nova, mas de todo o município; pois trabalha para todos. 

sobre a conquista do asfalto
sabe que as coisas não andam bem, mas se sente orgulhoso de contribuir, 

agradece a todos pelo apoio recebido
Aparte. Inicia parabenizando o Vereador Cidão, 

vereador Cidão, uma vez que trabalharam juntos, bem como foram candidatos 
juntos, mas naquela oportunidade 

ficou na suplência, mas nunca desistiu e hoje e
vereador por sua luta junto ao Bairro Boa Nova, e diz que tem um apreço muito 

grande por aquele bairro, certamente está mais fortalecido com a presença do 
vereador Cidão. O Vereador Cidão a

oportunidade e pede menos politicagem.
Vereador Marcos Roberto

Vereador Cidão por seu aniversário
candidato deve prestar atenção se aquele merece seu apoio, ele 

poderia confiar no Deputado Juarez. Diz que 
com o vereador Cidão, 

Nova, demonstrando que 
emenda no valor de dois milhões de reais para o Bairro Primavera

haja menos picuinhas, fofocas, e diz que 
daquilo que importa como a regularização 

considerado um fantasia, mas hoje se sabe ser uma realidade
pensando no futuro, política se faz com compromisso e respeito, se promete 

necessário cumprir. Diz que é
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logo estarão disponível para o município, não tem dúvidas,
a estas previsões e assim como a Prefeita Maria Isaura, faça o 

tratamento nas principais vias interligando os bairros. Seguindo
José Aparecido dos Santos (Cidão), o qual cumprimentando a 

começa seu pronunciamento falando de seu aniversário
cinquenta e sete anos de idade, mas quem ganha o presente é 

procurado honrar e respeitar seus eleitores e o seu mandato, 
, mas de todo o município; pois trabalha para todos. 

a conquista do asfalto e agradece ao Prefeito e ao Humberto e sua equipe
sabe que as coisas não andam bem, mas se sente orgulhoso de contribuir, 

pelo apoio recebido. Neste momento o Vereador Dida solicita 
izando o Vereador Cidão, fala da sua experiência com o 

vereador Cidão, uma vez que trabalharam juntos, bem como foram candidatos 
juntos, mas naquela oportunidade o Vereador Dida foi eleito, e o vereador Cidão 

mas nunca desistiu e hoje está vereador, parabeniza o 
vereador por sua luta junto ao Bairro Boa Nova, e diz que tem um apreço muito 

grande por aquele bairro, certamente está mais fortalecido com a presença do 
O Vereador Cidão agradece aos seus eleitores pela 

dade e pede menos politicagem. O próximo a utilizar d
Marcos Roberto Menin, cumprimentou a todos

por seu aniversário, e diz que quando um vereador 
deve prestar atenção se aquele merece seu apoio, ele 

poderia confiar no Deputado Juarez. Diz que tem grande satisfação, em conjunto 
 ter apresentado uma emenda contemplando o Bairro Boa 

Nova, demonstrando que política se faz com união. Anuncia também uma 
emenda no valor de dois milhões de reais para o Bairro Primavera

haja menos picuinhas, fofocas, e diz que é importante correr 
daquilo que importa como a regularização de terras da vila rural

considerado um fantasia, mas hoje se sabe ser uma realidade, deve
pensando no futuro, política se faz com compromisso e respeito, se promete 

Diz que é preciso trabalho conjunto, 
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logo estarão disponível para o município, não tem dúvidas, e pede que o 
evisões e assim como a Prefeita Maria Isaura, faça o 

Seguindo, usou da palavra 
, o qual cumprimentando a 

versário, hoje completa 
é a cidade, pois em 

seu mandato, não só 
, mas de todo o município; pois trabalha para todos. Fala 

e agradece ao Prefeito e ao Humberto e sua equipe, 
sabe que as coisas não andam bem, mas se sente orgulhoso de contribuir, 

mento o Vereador Dida solicita 
fala da sua experiência com o 

vereador Cidão, uma vez que trabalharam juntos, bem como foram candidatos 
o Vereador Dida foi eleito, e o vereador Cidão 

stá vereador, parabeniza o 
vereador por sua luta junto ao Bairro Boa Nova, e diz que tem um apreço muito 

grande por aquele bairro, certamente está mais fortalecido com a presença do 
gradece aos seus eleitores pela 

utilizar da tribuna foi o 
cumprimentou a todos, parabenizou o 

diz que quando um vereador apoia um 
deve prestar atenção se aquele merece seu apoio, ele percebeu que 

tem grande satisfação, em conjunto 
ter apresentado uma emenda contemplando o Bairro Boa 

faz com união. Anuncia também uma 
emenda no valor de dois milhões de reais para o Bairro Primavera, pede que 

é importante correr atrás de recursos, e 
da vila rural, algo que foi 

, devemos trabalhar 
pensando no futuro, política se faz com compromisso e respeito, se promete é 

, e comunica que o 
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Deputado Juarez estará na próxima semana no município com a presença do 
vice-governador, e deseja que ele

é necessário recepcionar bem esta
Floresta. Na sequência

Ferreira, o qual cumprimentando a todos
Cidão pela passagem de seu aniversário

Saúde Bucal do munícipio, que conquistou o primeiro lugar na etapa
Prêmio Nacional de Saúde B

moção de congratulações 
fazendo um trabalho fantástico; 

de Ciências Biológicas pela realização da 
semana passada; ao pessoal

turma e ao seu assessor 
Trabalhadores no diretório municipal, na eleição do domingo passado

um pouco da reunião sobre a
semana anterior e hoje tendo outra atividade

promotor Público, cujo objetivo é a mesma pauta. Inform
passada manteve conversas tanto com o

desdobramento aos trabalhos que veem sendo feitos
estabelecidos alguns pontos prioritários, 

comprometeram com a C
da captação de água, valores praticados nas taxas

demora nas ligações e religações, instalação de um 
recuperação das vias públicas quando da correção de problemas e/ou instalação 

de água ou esgoto. Reforç
Conselho Municipal de A

que é um órgão que tem 
água, esgoto e rede pluvial.

momento nada foi feito. S
surge a necessidade de ter também um

Hídricos, garantindo o abastecimento no município, questão que precisa ser 
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rez estará na próxima semana no município com a presença do 
e deseja que ele que traga mais coisas para o 

recepcionar bem estas lideranças que tem os olhos
sequência, utilizou da palavra o Vereador Mequiel Zacarias 

cumprimentando a todos e a todas, parabeniz
pela passagem de seu aniversário, e aproveitou para enaltecer a 

do munícipio, que conquistou o primeiro lugar na etapa
Prêmio Nacional de Saúde Bucal, na semana que vem estará 

moção de congratulações a equipe que apesar das limitações tem se esforçado
fazendo um trabalho fantástico; estendeu também seus cumprimentos ao Curso 

de Ciências Biológicas pela realização da 12ª Semana da Biologia que aconteceu 
semana passada; ao pessoal do PRONATEC/SECITECI, pela formatura de 

ssessor Junio Garcia, que assumiu a presidência
o diretório municipal, na eleição do domingo passado

sobre a concessão da Águas de Alta Floresta
e hoje tendo outra atividade; uma audiência extra

cujo objetivo é a mesma pauta. Informou
teve conversas tanto com o prefeito quanto com 

desdobramento aos trabalhos que veem sendo feitos. N
alguns pontos prioritários, dos quais o prefeito e o jurídico

ram com a Câmara através dos esforços de todos, 
da captação de água, valores praticados nas taxas dos serviços e religações

demora nas ligações e religações, instalação de um escritório 
recuperação das vias públicas quando da correção de problemas e/ou instalação 

eforçou uma cobrança já feita sobre 
Conselho Municipal de Acompanhamento do Plano Municipal de S

que é um órgão que tem objetivo, verificar questões da expansão 
pluvial. O plano já foi aprovado há mais de 

momento nada foi feito. Seguindo esta mesma linha como a
surge a necessidade de ter também um Plano Municipal de G

garantindo o abastecimento no município, questão que precisa ser 

fl. 6 de 13 

 Fone: (66) 3521-5030/5829/3716 

site: www.altafloresta.mt.leg.br 

rez estará na próxima semana no município com a presença do 
que traga mais coisas para o município, e que 

os focados em Alta 
Mequiel Zacarias 

parabenizou o vereador 
para enaltecer a Equipe de 

do munícipio, que conquistou o primeiro lugar na etapa estadual do 
na semana que vem estará oferecendo uma 

a equipe que apesar das limitações tem se esforçado, 
também seus cumprimentos ao Curso 

iologia que aconteceu 
, pela formatura de 

presidência do Partido dos 
o diretório municipal, na eleição do domingo passado. Relatou 

loresta, realizada na 
uma audiência extrajudicial com o 

ou que na reunião 
 o jurídico para dar 

Na ocasião foram 
o prefeito e o jurídico se 

, que são; a questão 
dos serviços e religações e 

escritório no município e a 
recuperação das vias públicas quando da correção de problemas e/ou instalação 

sobre a implantação do 
ano Municipal de Saneamento, 

da expansão do sistema de 
plano já foi aprovado há mais de um mês, e até o 

eguindo esta mesma linha como a captação de água, 
Gestão dos Recursos 

garantindo o abastecimento no município, questão que precisa ser 
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tratada ainda. Destaca 
reciclagens e a diretoria

como o Plano de Saneamento tem que ser tratado com rigor, defende
rigidez na coleta seletiva, 

está encaminhado, mas 
conscientizar e sensibilizar a

principalmente separar e não depositar o lixo em locais inadequados
leve algum tempo. Sobre o concurso 

uma notificação ao Executivo ainda no mês de abril, estabelecendo um prazo de 
cento e cinquenta dias para a realização do certame, 

provavelmente não irão fazer e haverá implicações legais
informações disponíveis nos balancetes é verificado o número crescente de 

contratações, de janeiro a maio,
servidores segundo o balancete

MT, não justifica dizer que não tem recurso ou
da folha da educação, são contratos, é

segurança e atender adequadamente aos cidadãos
Vereador Luiz Carlos

Vereador Cidão pela passagem de seu 
vereador, prestado ao b

popular nas Sessões do Legislativo, 
Presidência e principalmente no trabalho do Assessor de Imprensa da Casa 

Rádio Câmara, mas é preciso 
mais os cidadãos a Câmara. 

medido esforços para resolver os problemas em relação aos problemas 
apresentados pela empresa Águas de Alta Floresta, inclusive com a revisão da 

concessão da mesma, 
procuradorias jurídicas 

audiência com o Ministério Público, sai também dos esforços que a Câmara tem 
feito; informa sobre a reunião onde teve a participação do Prefeito e Vereadores 

com os loteadores de chácaras e 
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estaca também a reunião com os catadores
a diretoria de meio ambiente, em linhas gerais entende que assim

aneamento tem que ser tratado com rigor, defende
rigidez na coleta seletiva, acredita que o trabalho da Diretoria de M

está encaminhado, mas é preciso desempenhar maiores esforços para instruir
lizar a participação da população na questão da coleta e 

principalmente separar e não depositar o lixo em locais inadequados
Sobre o concurso público, o vereador esclarece

uma notificação ao Executivo ainda no mês de abril, estabelecendo um prazo de 
cento e cinquenta dias para a realização do certame, o prazo já 

provavelmente não irão fazer e haverá implicações legais
sponíveis nos balancetes é verificado o número crescente de 

de janeiro a maio, por exemplo, passam de mil e setecentos 
servidores segundo o balancete, desta forma contrariando a orientação

MT, não justifica dizer que não tem recurso ou índice de folha, oitenta por cento 
da folha da educação, são contratos, é preciso fazer o concurso para 

atender adequadamente aos cidadãos. A seguir, utilizou
Carlos de Queiroz, o qual saudando a todos

Vereador Cidão pela passagem de seu aniversário, enaltecendo
vereador, prestado ao bairro Boa Nova. Levanta bandeira da participação 

essões do Legislativo, e diz que acredita muito no trabalho da 
Presidência e principalmente no trabalho do Assessor de Imprensa da Casa 

Rádio Câmara, mas é preciso divulgar ainda mais os trabalhos 
mais os cidadãos a Câmara. O vereador não tem dúvida que a 

medido esforços para resolver os problemas em relação aos problemas 
apresentados pela empresa Águas de Alta Floresta, inclusive com a revisão da 

 pois já foi feito reunião com o prefeito, vereadores, 
jurídicas da Prefeitura e da Câmara Municipal e tem certeza que a 

audiência com o Ministério Público, sai também dos esforços que a Câmara tem 
feito; informa sobre a reunião onde teve a participação do Prefeito e Vereadores 

com os loteadores de chácaras e também uma reunião marcada p
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com os catadores, as empresas de 
em linhas gerais entende que assim 

aneamento tem que ser tratado com rigor, defendeu também 
Diretoria de Meio Ambiente 

desempenhar maiores esforços para instruir, 
na questão da coleta e 

principalmente separar e não depositar o lixo em locais inadequados, ainda que 
público, o vereador esclarece que houve 

uma notificação ao Executivo ainda no mês de abril, estabelecendo um prazo de 
o prazo já está acabando, 

provavelmente não irão fazer e haverá implicações legais, e ao analisar as 
sponíveis nos balancetes é verificado o número crescente de 

am de mil e setecentos 
, desta forma contrariando a orientação do TCE-

índice de folha, oitenta por cento 
preciso fazer o concurso para dar 

A seguir, utilizou a palavra o 
a todos parabeniza o 

ndo o seu trabalho de 
ra da participação 

e diz que acredita muito no trabalho da 
Presidência e principalmente no trabalho do Assessor de Imprensa da Casa e na 

mais os trabalhos e procurar trazer 
que a Casa não tem 

medido esforços para resolver os problemas em relação aos problemas 
apresentados pela empresa Águas de Alta Floresta, inclusive com a revisão da 

pois já foi feito reunião com o prefeito, vereadores, 
da Prefeitura e da Câmara Municipal e tem certeza que a 

audiência com o Ministério Público, sai também dos esforços que a Câmara tem 
feito; informa sobre a reunião onde teve a participação do Prefeito e Vereadores 

marcada pelo Vereador 
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Marcos Menin, onde teve a participação
público, OAB e vereadores

fogo no lixão, bem como sobre caminhões pipas. N
precisa tomar decisões firmes, 

questão da concessão de água, dos caminhões pipas; é preciso 
imediatas. Na sequência

Medeiros, o qual saudando 
produção de asfalto conquista

vereador Menin, dizendo que é uma grande conquista para o vereador, pois bem 
sabe as necessidades de cuidados com a saúde

poeira; fala sobre a evolução 
considerável do quadro de médicos no últimos vinte e dois anos em 

Floresta e sugere a gestão 
convidar os profissionais do município para participarem

facilitar e resolver a vida das pe
dar entrada em procedimentos do INSS, pois uma vez que não possuam um 

diagnóstico dado por um médico, está pesso
nem do governo. Quanto ao vereador Cidão

ao estar aqui percebeu que as coisas não são do jeito que pensava, mas ainda 
assim tem feito um ótimo trabalho junto ao seu bairro

forma geral, agradece os conselhos recebidos e deseja ao vereador mais um ano 
de muita saúde e muita paz!

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida)

fala esclarecendo sobre

opinativo, recomendando correções
para que ela ocorra na data de 18/09 do corrente.

funcionamento do sistema Gestão de Frotas e 
trará para a municipalidade

sendo preparadas, entre elas iluminação pública, obras no viveiro municipal, 
licitação de concessão dos boxes comerciais da rodoviária 

infraestrutura.  Em seguida 
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onde teve a participação dos catadores, empresários, ministério 
vereadores, reunião muito importante e produtiva para tratar do 

bem como sobre caminhões pipas. Não tem dúvidas que e
decisões firmes, pois há quanto tempo tem se falado em relação a 

questão da concessão de água, dos caminhões pipas; é preciso 
Na sequência utilizou a tribuna o Vereador 

saudando a todos e a todas, comenta sobre a emenda 
produção de asfalto conquistada pelo deputado Juarez 

vereador Menin, dizendo que é uma grande conquista para o vereador, pois bem 
de cuidados com a saúde dos moradores em relação a 

fala sobre a evolução do número de postos de saúde, o aumento 
considerável do quadro de médicos no últimos vinte e dois anos em 

sugere a gestão  municipal fazer um grande 
profissionais do município para participarem; deixa o 

facilitar e resolver a vida das pessoas que precisam ao menos de um exame para 
dar entrada em procedimentos do INSS, pois uma vez que não possuam um 

diagnóstico dado por um médico, está pessoas não recebem nem das empresas e 
. Quanto ao vereador Cidão, sempre teve vontade de estar aqui, 

ao estar aqui percebeu que as coisas não são do jeito que pensava, mas ainda 
assim tem feito um ótimo trabalho junto ao seu bairro e Alta Florest

, agradece os conselhos recebidos e deseja ao vereador mais um ano 
de muita saúde e muita paz! Na sequência utilizou a tribuna a 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) que cumprimentando a todos
sobre a licitação de Gestão Frotas, a qual teve parecer jurídico 

, recomendando correções, as quais estão sendo sanadas pela equipe 
para que ela ocorra na data de 18/09 do corrente. Aproveita para explanar o 

funcionamento do sistema Gestão de Frotas e toda a economia e controle que 
municipalidade. Diz ainda que outras licitações 

, entre elas iluminação pública, obras no viveiro municipal, 
licitação de concessão dos boxes comerciais da rodoviária 

Em seguida parabeniza o vereador Cidão, agradece ao prefeito 
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dos catadores, empresários, ministério 
produtiva para tratar do 

ão tem dúvidas que esta Casa 
quanto tempo tem se falado em relação a 

questão da concessão de água, dos caminhões pipas; é preciso ter soluções 
 Charles Miranda 

comenta sobre a emenda para 
 intermediada pelo 

vereador Menin, dizendo que é uma grande conquista para o vereador, pois bem 
adores em relação a 

do número de postos de saúde, o aumento 
considerável do quadro de médicos no últimos vinte e dois anos em Alta 

grande mutirão de saúde, 
deixa o apelo para 

que precisam ao menos de um exame para 
dar entrada em procedimentos do INSS, pois uma vez que não possuam um 

as não recebem nem das empresas e 
, sempre teve vontade de estar aqui, 

ao estar aqui percebeu que as coisas não são do jeito que pensava, mas ainda 
e Alta Floresta de uma 

, agradece os conselhos recebidos e deseja ao vereador mais um ano 
a sequência utilizou a tribuna a Vereadora 

que cumprimentando a todos. Inicia sua 
teve parecer jurídico 

as quais estão sendo sanadas pela equipe 
Aproveita para explanar o 

toda a economia e controle que ele 
ainda que outras licitações importantes estão 

, entre elas iluminação pública, obras no viveiro municipal, 
licitação de concessão dos boxes comerciais da rodoviária e obras de 

parabeniza o vereador Cidão, agradece ao prefeito 
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pela reunião em relação 
importância de participa

assunto. Diz que a princípio está era uma reivindicação sua e do Vereador Tuti e 
posteriormente abraçada por todos os vereadores

lixão e a excelente reunião que participou não sala de reuniões da Câmara, 
juntamente com outras importantes autoridades m

solução, sabe que, o problema não se resolve do dia para a noite, mas algumas 
adequações já estão em andamento

para coleta seletiva do lixo. 
instrutora, onde recebe semanalmente todas as terças

desenvolvimentos de trabalhos 
Comunica esqueceu-se de

compactador adquirido 
trabalhos de recuperação de vias, bem como na construção 

Prosseguindo o Vereador 
Cumprimentou a todos.

gestão do Prefeito Asiel,
ressalta a conquista sobre

quatro municípios com população de até cinquenta mil habitantes, ficando 
Floresta em primeiro lugar, a

primeiro lugar. Fala sobre as possíveis candidaturas
da Casa que estão dispostos a concorrer ao pleito;

os procedimentos a serem adotados para via
ainda que não permitirá a abertura de mais frentes de trabalho

demanda da Secretaria de I
preparada com maquinários

frente de serviços com o que se dispõe no momento
possível; é necessário concluir os trabalhos iniciados

Elisa Gomes Machado

parabenizando o Vereador Cidão

equipe de saúde bucal 
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em relação à concessão da Águas de Alta Floresta
participar da reunião com a Promotoria Pública

cípio está era uma reivindicação sua e do Vereador Tuti e 
posteriormente abraçada por todos os vereadores. Comenta sobre a questão do 

lixão e a excelente reunião que participou não sala de reuniões da Câmara, 
juntamente com outras importantes autoridades municipais em busca de uma 

, o problema não se resolve do dia para a noite, mas algumas 
adequações já estão em andamento, como a previsão da construção do barracão 

para coleta seletiva do lixo. Também ressalta os trabalhos da secretaria de 
onde recebe semanalmente todas as terças-feiras o cronograma de 

desenvolvimentos de trabalhos na zona urbana e principalmente na zona
se de falar na semana passada sobre aquisição de um 

adquirido com recursos próprios, que virá ajudar e muito os 
trabalhos de recuperação de vias, bem como na construção 

Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça)

Cumprimentou a todos. Inicia sua fala comentando ações do município

Prefeito Asiel, contempladas pela a pasta do Secretario Marcelo, onde 
sobre os cuidados com a saúde bucal, com participação de 

quatro municípios com população de até cinquenta mil habitantes, ficando 
rimeiro lugar, agradece ao secretário pelo esforço e a conquista do 

primeiro lugar. Fala sobre as possíveis candidaturas, inclusive sobre 
que estão dispostos a concorrer ao pleito; faz uma breve reflexão sobre 

os procedimentos a serem adotados para viabilização destas candidaturas e diz 
ainda que não permitirá a abertura de mais frentes de trabalho

retaria de Infraestrutura, que para esse atendimento
preparada com maquinários e pessoal suficiente; não se pode falar em abrir mais 

com o que se dispõe no momento, não é humanamente 
é necessário concluir os trabalhos iniciados. Ato contínuo

Elisa Gomes Machado Saudou a todos. Começa seu pronunciamento 
o Vereador Cidão pela passagem de seu aniversário,

 que sempre fez um trabalho maravilhoso e sempre foi 
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de Alta Floresta e reforça a 
ública para tratar do 

cípio está era uma reivindicação sua e do Vereador Tuti e 
Comenta sobre a questão do 

lixão e a excelente reunião que participou não sala de reuniões da Câmara, 
unicipais em busca de uma 

, o problema não se resolve do dia para a noite, mas algumas 
construção do barracão 

os trabalhos da secretaria de infra 
feiras o cronograma de 

principalmente na zona rural. 
sobre aquisição de um 

, que virá ajudar e muito os 
trabalhos de recuperação de vias, bem como na construção de asfaltos. 

Valdecir José dos Santos (Mendonça) 

comentando ações do município na 

contempladas pela a pasta do Secretario Marcelo, onde 
com participação de 

quatro municípios com população de até cinquenta mil habitantes, ficando Alta 
esforço e a conquista do 

inclusive sobre postulantes 
faz uma breve reflexão sobre 

bilização destas candidaturas e diz 
ainda que não permitirá a abertura de mais frentes de trabalho devido à grande 

esse atendimento deveria estar 
não se pode falar em abrir mais 

, não é humanamente 
contínuo Vereadora 

. Começa seu pronunciamento 
pela passagem de seu aniversário, parabeniza a 

que sempre fez um trabalho maravilhoso e sempre foi 
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premiada nos anos que concorre
Vereador Mequiel, eleito presidente do 

concorda com o Vereador Lau
anos tem esperado sobre a recontagem da população do município, o quanto se 

perdeu de recursos através do FPM, 
contagem da população estar considerada 

assiduamente das reuniões do IBGE e na sua impossibilidade encaminhara seu 
assessor de gabinete. Em seguida 

os quais tratam de remanejamento por excesso de arrecadação, ela indaga sobre 
mais de duzentos mil de sobra recurso do transporte escolar que são sobras do 

exercício passado, e são encontrados no pátio da prefeitura ônibus quebrados, 
disse que ligou para o se

esclareceu sobre alguns pontos e informou que há demora na entrega das peças, 
ela não entende o porquê dos acontecimentos

vindos em dias, outra questão que a deixa em dúvida, é o p
uma revisão mais aprofundada nos veículos, ou ainda 

o recurso por que não 
transporte escolar. Fica então seus questionamentos. Em seguida diz estar 

agradecida por não ter acontecido a Licitação sobre o sistema de gestão de 
frotas, onde foram apontadas várias irregularidades no edital, inclusive de 

inviabilidade, registradas pela Procuradoria Municipal.
também sobre a entrada de um projeto, que

relação ao recurso do FETHAB, e questiona a falta de manutenção nas estradas 
rurais; diz que na data de hoje,

vicinais do setor sul. A
recursos estão vindos,

sendo investidos estes recursos, 
verificar a aplicação desses recursos, 

e estradas circuláveis. Após a divisão do FETHAB entre a Educação e 
Infraestrutura houve uma redução neste recurso, mas ainda mantém uma média 

de cento noventa e sete
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premiada nos anos que concorre, bem como deseja sucesso ao Junio,
Vereador Mequiel, eleito presidente do diretório do Partido dos 

concorda com o Vereador Lau pela preocupação em relação ao IBGE, 
anos tem esperado sobre a recontagem da população do município, o quanto se 

através do FPM, nestes vários anos de espera
contagem da população estar considerada por estimativa; diz que irá participar 

iões do IBGE e na sua impossibilidade encaminhara seu 
Em seguida fala sobre a entrada de dois projetos na Casa, 

quais tratam de remanejamento por excesso de arrecadação, ela indaga sobre 
mais de duzentos mil de sobra recurso do transporte escolar que são sobras do 

e são encontrados no pátio da prefeitura ônibus quebrados, 
disse que ligou para o senhor Moacir para saber da situação e

esclareceu sobre alguns pontos e informou que há demora na entrega das peças, 
ela não entende o porquê dos acontecimentos, uma vez que os recursos estão 

outra questão que a deixa em dúvida, é o porquê de não fazerem 
uma revisão mais aprofundada nos veículos, ou ainda sabendo que está 

por que não adquirir um veículo novo para a frota própria do 
transporte escolar. Fica então seus questionamentos. Em seguida diz estar 

or não ter acontecido a Licitação sobre o sistema de gestão de 
frotas, onde foram apontadas várias irregularidades no edital, inclusive de 

inviabilidade, registradas pela Procuradoria Municipal. A vereadora comenta 
também sobre a entrada de um projeto, que apresenta superávit de receita em 

relação ao recurso do FETHAB, e questiona a falta de manutenção nas estradas 
na data de hoje, apresentou duas indicações para recuperação de 

A vereadora não consegue compreender uma 
, pois ela mesma averiguou. Ela questiona

sendo investidos estes recursos, por que não foi criado um conselho para 
verificar a aplicação desses recursos, pois o município precisa de pontes, bueiros 

uláveis. Após a divisão do FETHAB entre a Educação e 
Infraestrutura houve uma redução neste recurso, mas ainda mantém uma média 

e sete mil reais mês, muito embora já houve mês com parcela 
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o Junio, assessor do 
artido dos Trabalhadores, 

em relação ao IBGE, a quantos 
anos tem esperado sobre a recontagem da população do município, o quanto se 

nestes vários anos de espera, devido a  
; diz que irá participar 

iões do IBGE e na sua impossibilidade encaminhara seu 
a entrada de dois projetos na Casa, 

quais tratam de remanejamento por excesso de arrecadação, ela indaga sobre 
mais de duzentos mil de sobra recurso do transporte escolar que são sobras do 

e são encontrados no pátio da prefeitura ônibus quebrados, 
nhor Moacir para saber da situação e o mesmo 

esclareceu sobre alguns pontos e informou que há demora na entrega das peças, 
uma vez que os recursos estão 

orquê de não fazerem 
sabendo que está sobrando 

para a frota própria do 
transporte escolar. Fica então seus questionamentos. Em seguida diz estar 

or não ter acontecido a Licitação sobre o sistema de gestão de 
frotas, onde foram apontadas várias irregularidades no edital, inclusive de 

A vereadora comenta 
apresenta superávit de receita em 

relação ao recurso do FETHAB, e questiona a falta de manutenção nas estradas 
apresentou duas indicações para recuperação de 

não consegue compreender uma vez que os 
questiona onde estão 

não foi criado um conselho para 
precisa de pontes, bueiros 

uláveis. Após a divisão do FETHAB entre a Educação e 
Infraestrutura houve uma redução neste recurso, mas ainda mantém uma média 

muito embora já houve mês com parcela 
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de duzentos e oito mil 
falte o básico. Em seguida a vereadora volta falar sobre a saúde, diz que já 

médicos em quase todas as unidades, porém 
participou de uma reunião do Conselho de S

com o Secretário de Saúde
recursos, ou falta certame licitatório

contínuo, o Senhor Presidente, 
que as datas das reuniões do

jurídica da Câmara está 
transmitira todas as informações aos senhores e senhoras 

Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário 
intervalo regimental, o qual todos concordaram. Conforme Regimento Interno, 

sendo acatado pelo Presidente
solicitações do Presidente, o senhor secretário procedeu com a leitura do 

REQUERIMENTO N. 065/2019
Prefeito Municipal, que enviem as medidas adotadas (imediatas e a longo prazo) 

para resolver o problema do índice de folha do Executivo Municipal, 
considerando que na última prestação de contas do

este índice continua superando 60%, descumprindo a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e inviabilizando determinadas ações do mesmo. Nesse mesmo sentido, 

adiciona-se a requisição de informações acerca do andamento da realização do 
concurso público municipal

Matéria discutida pelo vereador: Mequiel Zacarias Ferreira, expos que resolveu 
refazer o requerimento

contas, do quadrimestre na qual
cento com folha de pagamento

de contas do quadrimestre, na qual
se pelos balancetes e pelas informações recebidas, quando repassadas, que se 

continua contratando; entre os 
por exemplo; foi passado 

incoerentes apresentados
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 reais, por isso pede que haja planejamento para que não 
Em seguida a vereadora volta falar sobre a saúde, diz que já 

médicos em quase todas as unidades, porém faltam medicamentos; diz que 
uma reunião do Conselho de Saúde na data de ontem 

o Secretário de Saúde; e ela indaga sobre o que está acontecendo
recursos, ou falta certame licitatório; um procedimento bastante demorado.

Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado

das reuniões do IBGE serão mudadas e comunica que a

jurídica da Câmara está acompanhando a reunião de hoje, e logo que possível 
transmitira todas as informações aos senhores e senhoras Edis

Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário autorização para dispensar o 
intervalo regimental, o qual todos concordaram. Conforme Regimento Interno, 

sendo acatado pelo Presidente. Passando à Ordem do Dia 
solicitações do Presidente, o senhor secretário procedeu com a leitura do 

ERIMENTO N. 065/2019 – Requer novamente que seja oficiado o 
Prefeito Municipal, que enviem as medidas adotadas (imediatas e a longo prazo) 

para resolver o problema do índice de folha do Executivo Municipal, 
considerando que na última prestação de contas do Quadrimestre (28.08.2019), 

este índice continua superando 60%, descumprindo a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e inviabilizando determinadas ações do mesmo. Nesse mesmo sentido, 

se a requisição de informações acerca do andamento da realização do 
ncurso público municipal. Autoria: Vereador Mequiel Zacarias Ferreira

Matéria discutida pelo vereador: Mequiel Zacarias Ferreira, expos que resolveu 
refazer o requerimento, uma vez que, já havia feito na outra prestação

contas, do quadrimestre na qual foi apresentado o índice de sessenta e três
com folha de pagamento, mais recentemente houve a segunda prestação

de contas do quadrimestre, na qual o índice continua na mesma margem e nota
se pelos balancetes e pelas informações recebidas, quando repassadas, que se 

entre os meses de abril e maio, houve oito contratações
; foi passado o balancete do mês de julho, porém com informações

apresentados dados de dois mil e dezoito
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haja planejamento para que não 
Em seguida a vereadora volta falar sobre a saúde, diz que já há 

medicamentos; diz que 
data de ontem juntamente 

; e ela indaga sobre o que está acontecendo; faltam 
procedimento bastante demorado. Ato 

Emerson Sais Machado, comunica 
comunica que a assessoria 

de hoje, e logo que possível 
dis. Na sequência o 

autorização para dispensar o 
intervalo regimental, o qual todos concordaram. Conforme Regimento Interno, 

em atendimento as 
solicitações do Presidente, o senhor secretário procedeu com a leitura do 

ovamente que seja oficiado o 
Prefeito Municipal, que enviem as medidas adotadas (imediatas e a longo prazo) 

para resolver o problema do índice de folha do Executivo Municipal, 
Quadrimestre (28.08.2019), 

este índice continua superando 60%, descumprindo a Lei de Responsabilidade 
Fiscal e inviabilizando determinadas ações do mesmo. Nesse mesmo sentido, 

se a requisição de informações acerca do andamento da realização do 
ereador Mequiel Zacarias Ferreira. 

Matéria discutida pelo vereador: Mequiel Zacarias Ferreira, expos que resolveu 
já havia feito na outra prestação de 

ado o índice de sessenta e três por 
, mais recentemente houve a segunda prestação 

continua na mesma margem e nota-
se pelos balancetes e pelas informações recebidas, quando repassadas, que se 

, houve oito contratações, 
, porém com informações 

dados de dois mil e dezoito e a Secretária 
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Parlamentar já pediu substituição do mesmo, 
continuam e não há proposta de concurso público, logo o problema não é o 

índice da folha, mas sim, a falta de vontade de resolver o problema; ur
necessidade de resolver 

permanentes e essenciais na saúde e aproximadamente oitenta por cento dos 
professores/profissionais da educação

necessidades desses profissiona
notificações sobre as contratações feitas pelo 

para solucionar esta questão
de Contas do Estado, logo não dá para ficar justificando

concurso para equacionar
presença de médicos, odontólogos, professores, assistentes sociais

e afins, garantindo o bom funcionamento da coisa 
Matéria é discutida pela vereadora 

colegas e público presente, 
do concurso e naquela oportunidade, disseram

fazer estudo de impacto
de criação e extinção de cargos, que inclusive houve a participação da 

vereadora na discussão junto ao SISPUMAF, sobre alguns casos; 
consegue entender; o estudo foi feito, a lei foi feita, 

concurso? Após a discussão foi colocado em votação, sendo 
unanimidade. Na sequência, o secretário procedeu com a leitura d

034/2019 – Congratulações com a Universidade UNOPAR Polo Alta Floresta, 
pelos relevantes serviços prestad

Santos. Após a discussão foi colocado em votação, sendo 
unanimidade. O presidente concede explicação pessoal ao Vereador Reinaldo 

de Souza sobre a fala do Vereador Silvino Carlos Pires Pereira. O Vereador 
Reinaldo de Souza inicia sua fala dizendo 

do Vereador Dida em relação ao Vereador 
Municipal, mas pede ao Vereador que separe as coisas, sua esposa esta vice

prefeita, mas o Prefeito é o doutor Asiel, e diz que dispõe do mesmo poder que 
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Parlamentar já pediu substituição do mesmo, contudo
continuam e não há proposta de concurso público, logo o problema não é o 

índice da folha, mas sim, a falta de vontade de resolver o problema; ur
necessidade de resolver esta questão, uma vez que 

permanentes e essenciais na saúde e aproximadamente oitenta por cento dos 
/profissionais da educação da rede municipal são contratados, há a 

necessidades desses profissionais, e o Ministério Público vem emitindo 
notificações sobre as contratações feitas pelo Executivo que teve não dois anos 

para solucionar esta questão, mas sete anos como é apresentado pelo Tribunal 
, logo não dá para ficar justificando; é

concurso para equacionar e dar equilíbrio na prestação de serviços 
presença de médicos, odontólogos, professores, assistentes sociais

garantindo o bom funcionamento da coisa Pública.  Em seguida a 
scutida pela vereadora Elisa Gomes Machado, a qual 

e público presente, das inúmeras cobranças que fez 
do concurso e naquela oportunidade, disseram que cada secretaria tinha que 

fazer estudo de impacto, para a realização do mesmo; foi feito o estudo e a lei 
de criação e extinção de cargos, que inclusive houve a participação da 

vereadora na discussão junto ao SISPUMAF, sobre alguns casos; 
consegue entender; o estudo foi feito, a lei foi feita, por que

Após a discussão foi colocado em votação, sendo 
Na sequência, o secretário procedeu com a leitura d

Congratulações com a Universidade UNOPAR Polo Alta Floresta, 
pelos relevantes serviços prestados ao nosso município, autoria: Oslen dias dos 

Após a discussão foi colocado em votação, sendo 
. O presidente concede explicação pessoal ao Vereador Reinaldo 

de Souza sobre a fala do Vereador Silvino Carlos Pires Pereira. O Vereador 
Reinaldo de Souza inicia sua fala dizendo sentir se honrando com a deferência 

do Vereador Dida em relação ao Vereador Lau estar ajudando o Executivo 
Municipal, mas pede ao Vereador que separe as coisas, sua esposa esta vice

prefeita, mas o Prefeito é o doutor Asiel, e diz que dispõe do mesmo poder que 
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contudo as contratações 
continuam e não há proposta de concurso público, logo o problema não é o 

índice da folha, mas sim, a falta de vontade de resolver o problema; urge a 
uma vez que faltam servidores 

permanentes e essenciais na saúde e aproximadamente oitenta por cento dos 
da rede municipal são contratados, há a 

úblico vem emitindo 
xecutivo que teve não dois anos 

como é apresentado pelo Tribunal 
; é preciso realizar o 

prestação de serviços com a 
presença de médicos, odontólogos, professores, assistentes sociais, psicólogos 

Pública.  Em seguida a 
a qual lembrou seus 

que fez para a realização 
que cada secretaria tinha que 

ão do mesmo; foi feito o estudo e a lei 
de criação e extinção de cargos, que inclusive houve a participação da 

vereadora na discussão junto ao SISPUMAF, sobre alguns casos; Diz que não 
por que não realizam o 

Após a discussão foi colocado em votação, sendo aprovado por 
Na sequência, o secretário procedeu com a leitura da Moção 

Congratulações com a Universidade UNOPAR Polo Alta Floresta, 
os ao nosso município, autoria: Oslen dias dos 

Após a discussão foi colocado em votação, sendo aprovado por 
. O presidente concede explicação pessoal ao Vereador Reinaldo 

de Souza sobre a fala do Vereador Silvino Carlos Pires Pereira. O Vereador 
sentir se honrando com a deferência 

Lau estar ajudando o Executivo 
Municipal, mas pede ao Vereador que separe as coisas, sua esposa esta vice-

prefeita, mas o Prefeito é o doutor Asiel, e diz que dispõe do mesmo poder que 
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dispõe o vereador Dida enquanto Legislador, agradece mais uma vez e ped
que o vereador não fique chateado com seu esclarecimento.

Senhor Presidente relembra a participação dos vereadores na reunião 
Ministério Público. Encerrada a 

os senhores Vereadores 
conforme disposição regimental. Nada mais hav

proteção de Deus e a presença de todos, às 
declarou encerrada a presente Sessão, e eu, 

Administrativo, lavrei e digitei a presente ata, que após lid
vai por mim subscrita, 

da Mesa Diretora e demais 
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dispõe o vereador Dida enquanto Legislador, agradece mais uma vez e ped
que o vereador não fique chateado com seu esclarecimento.

relembra a participação dos vereadores na reunião 
Encerrada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente comunicou 

es que a Ata desta Sessão seria redigida e deliberada 
conforme disposição regimental. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a 

de Deus e a presença de todos, às 10h40min o 
declarou encerrada a presente Sessão, e eu, Joel Batista da Silva

lavrei e digitei a presente ata, que após lida e achada conforme 
subscrita, após deliberada, autografada e assinada pelos membros 

da Mesa Diretora e demais Vereadores. 
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dispõe o vereador Dida enquanto Legislador, agradece mais uma vez e pede 
que o vereador não fique chateado com seu esclarecimento. Em seguida o 

relembra a participação dos vereadores na reunião com 
Senhor Presidente comunicou 

redigida e deliberada 
o a tratar, agradecendo a 

 Senhor Presidente 
Joel Batista da Silva, Assistente 

a e achada conforme 
deliberada, autografada e assinada pelos membros 


