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Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da 
Nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos dezessete dias do 

mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, com início às 9h10min, 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 (29ª Sessão Ordinária), 

a qual foi aprovada por unanimidade, observada a ausência em Plenário do 
vereador Charles Miranda Medeiros. Em seguida, em atendimento a solicitação 

do senhor Presidente, o Secretário, Vereador Marcos Menin, fez a leitura das 
seguintes correspondências recebidas: Oficio N° 036/2019 de autoria Ademir 

Caione Contador Municipal, encaminhamento do balancete Mensal relativo ao 
mês de Julho/2019. Oficio N° S/N/2019 de autoria Vanderley Xavier de Lima. 

Diretor de Cultura e Juventude, convite para participar e prestigiar o 22º Festival 
Rural que acontecera nas comunidades rurais, para a valorização, artística entre 

crianças, jovens e adultos através da musica. Oficio N° 143/2019 de autoria 
Luzmaia Quixabeira de Souza Araujo, Secretaria da Assistência Social. A 

informação do requerimento nº 64/2019, a Diretoria de Habitação encaminhou 
toda a documentação solicitada pela Coorporativa Habitacional – Amigos 

Unidos de Samambaia, pelo Ministério das Cidades e pela Caixa Econômica 
Federal, para liberação dos recursos das 412 – Casas Habitacionais. Oficio N° 

S/N/2019, de autoria Pastor Adagmar Piva Pinheiros, convite para participar da 
realização da 3º Semana de Campo do Ministerio Tâmaras da igreja batista 

Nacional. Oficio N° S/N/2019, Convite para XI Conferencia Municipal de 
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Assistência Social, local Teatro Municipal, Horário (07:00 às 13:00h). Após o 
senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: 

Indicação nº 306/2019 de autoria do Vereador Valdecir José dos Santos 
(Mendonça); Indicações nº 307/2019 de autoria do Vereador Luiz Carlos de 

Queiroz; Indicações nºs 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 
320 e 321/2019 de autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicações 

nºs 322, 323, 324, 325 e 326/2019 de autoria da Vereadora Elisa Gomes 
Machado. 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, 
agradeceu a presença de todos nesse plenário, disse que estar feliz com o 

reconhecimento dos vereadores a equipe da saúde bucal, engrandecendo os 
trabalhos prestada a toda sociedade pelos servidores da saúde bucal de nosso 

município, enalteceu a todos componentes da equipe através da doutora Magda. 
E aproveitou e agradeceu a presença de todos homenageados pelas moções, que 

serão apresentadas nesta sessão. Mencionou a presença de vários Deputados, 
secretário da SINFRA e vice Governador, e disse que nesta reunião foram feitas 

varias cobranças, que partiu de vários vereadores. A gente fica feliz com a visita 
desses representantes políticos em nossa cidade, mais precisamos de resultados 

positivos. Umas das pautas cobradas foi reativação do curso de enfermagem 
realizado pelo SECITEC, também a questão da POLITEC, que estar enfrentando 

inúmeros problemas, e nada se faz para resolver essa situação. Disse que esta 
reivindicação não partiu só dessa casa de leis, mais sim de toda sociedade. 

Enfatizou também a mudança da praça de pedágio, agradecendo a presença de 
todos os vereadores e empresários, que se uniram em uma manifestação 

pacifica, e fez um agradecimento a presidente da câmara, pois nos representou 
muito bem na aquela manifestação, no uso da palavra. Cobramos também nesta 

reunião a pavimentação de varias rodovias Estaduais disse o vereador, e por 
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ultimo fez uma reivindicação, relacionado ao projeto de construção da ponte de 
acesso ao trafego de Alta Floresta a Novo Mundo. E agradeceu a empresário 

Luciano Hang, por divulgar a abertura da empresa Havan em Alta Floresta. Na 
sequência o Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) cumprimentou a 

todos, em especial a todos da saúde bucal, disse que ontem segunda feira, foi um 
dia muito produtivo, com a presença do vice Governador, e senhores Deputados 

Estaduais, afirmou que estar admirado com a sinceridade do Pivetta o vice 
Governador, pois se tem condições de fazer ele faz disse o vereador, e enalteceu 

que o vice Governador não e político enrolado, que sentiu transparência e 
sinceridade na palavras do mesmo. Relatou que o vice Governador, afirmou, que 

estado quer parcerias com os municípios, na questão da infraestrutura. Disse 
também que nessa reunião, teve a confirmação por parte do secretario de saúde 

do Estado, que terá a inauguração das UTIs no Hospital Regional em breve, isso 
e um vitoria para sociedade destacou o vereador, um anseio de luta por parte da 

sociedade, e se Deus quiser em breve estará em funcionamento. Estamos vendo 
que o Estado quer aplicar de forma honesta, os recursos em nosso município. O 

vereador disse que gostaria que o município obtivesse a mesma transparência, 
pois recentemente obtivemos denúncias na licitação de manutenções do ar 

condicionados, que seria realizada por uma empresa de fachada, localizada na 
capital Cuiabá, vencedora da licitação, no valor de um milhão e duzentos e 

setenta e nove mil. Destacou ainda que existem inúmeras denuncias, mais ainda 
bem que o prefeito cancelou essa licitação. Outra reclamação que estar em pauta 

aqui nessa casa de leis, e a aplicação do anti-pó, termos que aplicar esse recurso 
em afasto. Também parabenizou o executivo, pela elaboração das faixas 

elevadas, e parabenizou a todos os que fazem parte da equipe da saúde bucal, 
mesmo com tanta dificuldade, produzem um serviço de qualidade. Outro assunto 

abordado pelo vereador foi, a creche da cidade bela, que estar a passo de 
tartaruga para sua finalização, por isso peço apoio da presidência, para fortalecer 

nossas cobranças. E também parabenizou o presidente por representar tão bem a 
câmara de vereadores. Fez mais algumas considerações. Seguindo, usou da 

palavra o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), o qual 
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cumprimentando a todos, e iniciou sua fala dizendo que ontem na segunda feira 
foi um dia muito corrido, pois estamos no rumo da prosperidade, sem duvida 

nenhuma. Nos vereadores encaminhamos ate o aeroporto, para recepcionar o do 
Luciano Hang proprietário da impressa HAVAM, ele anunciou um mega 

investimentos em nossa cidade, ficamos muito feliz com essa noticia. Relatou 
detalhes sobre reunião que obtiveram com vice Governador e Deputados 

Estaduais, foram varias pautas discutidas e inúmeras cobranças, mais o vereador 
disse que não sentiu firmezas com as palavras dos mesmos. 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 

parabenizando a instituição ROTARY pela realização do 24º Prifest, festa 
maravilhosa. Também destacou a reunião com vice Governador e Deputados 

Estaduais, disse que esta reunião foi muito produtiva, pois obtermos muitas 
produtividades em varias pautas discutidas, termos que acreditar em nossos 

representantes políticos, pois os mesmos colocaram a disposição, a solucionar a 
maioria das pautas discutidas. Afirmou que existem inúmeros projetos a se 

elabora em nossa cidade, e que acredita e seus representantes, as rodovias 419, 
325 serão concluídas os asfalto, ele acredita nesses projetos afirmou o vereador, 

e salientou que nos como representante do povo, termos que parar de pensar 
pequeno, e acreditar e pensar no possível. E também demonstrou sua felicidade 

sobre a construção da loja HAVAM, vamos ganhar muito com essa nova 
empresa que ira se estabelecer em nossa cidade, pois os imóveis serão 

valorizados, e ressaltou que Alta Floresta será uma cidade pólo. Agradeceu a 
presença de todos homenageados pelas moções. E finalizou agradecendo o 

prefeito pelos os inícios das obras, de pavimentação asfaltica no jardim 
primaveras. Fez mais algumas ponderações. Na sequência, utilizou da palavra o 

Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual cumprimentando a todos, iniciou 
sua fala agradecendo a todos servidores da saúde, que estão presente para 

recebimento da moção de congratulações, parabenizou a todos pela conquista do 
premio, junto com a doutora Magda que coordena a equipe. Agradeceu a 

presença do conselho municipal de educação, que sempre tem acompanhado em 
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projetos relacionados á educação, com destaque ao projeto que iremos votar hoje 
de numero 1990, que desrespeito a questão da educação. Agradeceu a todos os 

envolvidos, no evento jornada formativa, das diretrizes curriculares municipais, 
tivermos a etapa da educação infantil, educação básica, e semana passada 

tivemos a etapa do ensino fundamental. Pro município isso e extremamente 
importante e marco pontuais para o município, disse o vereador. Também 

parabenizou o pessoal que, organizou o primeiro campeonato de capoeira do 
norte do mato grosso. Mencionou uma serie de atividades importantes durante 

essa semana, dentre elas, ele falou sobre a audiência extrajudicial, com a 
presença do excelentíssimo doutor Luciano, relativo á concessão de águas e 

esgoto no município, obtermos algumas discussões interna, dentro da câmara de 
vereadores e também com executivo municipal, e afirmou que semana passada, 

tiveram presente nessa reunião o promotor e representante dessa empresa, para 
buscar melhorias e também foram estabelecidos alguns compromissos, e que a 

gente espera que seja estabelecido, porque a nos vereadores já haviam pontuado, 
o primeiro ponto foi estabelecer revisão de contrato com a empresa responsável 

pela concessão, e diante dessa revisão, ira se estabelecer uma audiência publica, 
e deste já estou convidando a toda população de Alta Floresta a participar, e 

nessa audiência iremos discutir valores e taxas, e questão da prestação de 
serviço, espero que a população acompanhe de perto essa revisão contratual com 

a empresa responsável pela água e esgoto de Alta Floresta, e só lembrando que 
eles tiveram uma serie de notificações a serem resolvidos. Ele comentou 

também a visita do vice Governador em nossa cidade, disse que puxou o vice 
Governador no canto separado após o termino da reunião, pois não foi possível 

falar com ele durante a reunião, para estabelecer uma cobrança relacionada á 
construção da escola CEJA que atende jovens e adultos, afirmando que a 

construção estar parada alguns anos. E por ultimo disse que elaborou algumas 
indicações, e agradeceu a todos pela atenção. Neste momento o senhor 

presidente Emerson agradeceu a presença do secretário de saúde Marcelo, e 
outras pessoas presentes. Ato contínuo.  A seguir, utilizou a palavra o Vereador 

Luiz Carlos de Queiroz, o qual saudando a todos, agradeceu a presença de 
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todos, e já começou parabenizando, Excelentíssimo Prefeito e Presidente da 
câmara, por nos representar tão bem, nãos reivindicações, para melhorias e 

benfeitorias para nossa querida Alta floresta. Agradeceu aos Deputados 
Estaduais pro nos proporcionar uma reunião tão positiva, com a presença do 

vice Governador Otaviano Pivetta. Também agradeceu a parte jurídica da 
prefeitura, na pessoa da excelentíssima doutora Naiara pela participação dela, 

justamente ao ministério público relacionado a audiência publica para tratar e 
debater o contrato de concessão da empresa águas de Alta Floresta, a doutora 

demonstrou muita eficiências em suas palavras, mostrando que realmente essa 
empresa tem suas obrigações, e não estar cumprido. Na sequência utilizou a 

tribuna o Vereador Charles Miranda Medeiros, o qual saudando a todos e a 
todas, agradeceu a presença de todos nesta 30º sessão, relatou que foram 

abordados vários assuntos nesta sessão, e disse que ira situa alguns que são 
extremamente importantes. A primeira a ser pautada pelo vereador foi a questão 

da POLITEC, disse que uma problemática antiga do município, ela falou que 
tínhamos os médicos voluntários, exemplo quando não havia a presença do 

medico efetivo concursado, no órgão para fazer a pericia, esses médicos 
voluntários, estavam a disposição, e não havia toda esse problemática que o 

município vem enfrentando hoje, essa sensação de estar sozinho sem ajuda do 
Governo. O vereador relatou um exemplo, quando tem um óbito relacionando a 

acidente, ou ate mesmo dentre de casa, o corpo não pode ser removido ate uma 
chegada de um medico legista, e causa um transtorno enorme para nossa cidade, 

ás vezes a gente tem médicos no município que poderia se deslocar ate local e 
liberar esse copo, as vezes ate o medico do paciente, que autonomia para fazer 

isso. Falou um assunto que estar sendo muito comentado, onde ira ficar a 
localização da praça de pedágio estabelecido pela concessão da MT 208, disse 

que o local para estabelecer essa praça de pedágio, seja perto dos quatro pontes 
próximo a cidade Carlinda, mais ressaltou que, o importante que fique no 

município, pois termos que pensar em arrecadação. Afirmou também esse olhar 
empreendedor das lojas Havam em nosso município, não e pra deixar medo no 

comercio de nossa cidade. Mais sim para estabelecer preços relativamente mais 
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competitivos, e as lojas Havam quando escolhe um município para se 
estabelecer, geralmente esses municípios são pólos, isso mostra que estamos no 

caminho certo para o desenvolvimento.  E parabenizando a todos os servidores 
da área da saúde bocal, pelo serviço de qualidade prestado a toda população de 

Alta Floresta.  Finalizou afirmando uma conversa que teve com prefeito Asiel, 
para realização do concurso publico, e chefe do executivo afirmou que ira, 

elaborar o concurso. Prosseguindo Vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) Cumprimentou a todos. Iniciou parabenizou a todos componentes 

da equipe da saúde bucal, na pessoa do secretário Marcelo e doutora Magda, que 
ira receber a moção de congratulação pelos serviços de qualidade prestados a 

toda sociedade, parabenizou também o autor da moção, vereador Mequiel 
Zacarias ferreira. Obteve uma lembrança que, na guerra do Vietnam existia uma 

grande poeira, e precisava fazer uma pista de pouso mais rápido possível, e foi 
feito com anti pó, e termos que fazer um teste com aplicação do anti pó, pegar 

uma rua bem problemática para realmente testar esse material, para amenizar 
essa questão da poeira. Afirmou que a maioria da reclamação do povo, estar 

relacionada poeira, o povo sofre e reclama com razão, e citou exemplo a uma 
criança quando chora, ou ela ta doente ou ela quer mamar, nos termos que 

acabar com essas problemáticas da poeira, pois a população clama por uma 
solução. E ainda afirmou que nos vereadores temos que cobrar dos deputados 

por emendas, pois e asfalto que o povo quer. Finalizou falando sobre a UTIs, 
temos que cobrar para que realmente seja inaugurada, o mais rápido possível, 

pois a sociedade estar castigada com a falta das Unidades de Tratamento 
Intensivo, que será inaugurada no Hospital regional. Fez mais algumas 

considerações. Ato continuo Vereadora Elisa Gomes Machado Saudou a todos, 
e cumprimentou em especial a todos os servidores da saúde bucal, na pessoa da 

doutora Magda, que atende com muito carinho e dedicação a população de Alta 
Floresta, engrandeceu os elogios e disse que, vocês tem todo meu carinho e 

respeito,  afirmou ainda que a sua bandeira e saúde, e fez um agradecimentos a 
todos homenageados presentes nesta 30º sessão ordinária para apresentação das 

Moções de congratulações, todos tem minha admiração e respeito. Tivemos 
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bastantes pautas nesta semana passada, e nessa semana que se iniciou também 
disse a vereadora, e afirmou que essa casa de leis tem atuada bastante, e se 

destacado muito em relação ás cobranças e fiscalização. Destacou a audiência 
publica que foi realizada, com a empresa águas de Alta Floresta, para buscar 

melhorias e soluções para nosso contribuinte que sofre tanto com a má qualidade 
do serviço prestado, e lembrou que essa audiência foi solicitada pela câmara de 

vereadores de Alta Floresta, junta a presença do Promotor de Justiça doutor 
Luciano, que exigiu a presença dos responsáveis pela empresa, nessa audiência 

tivemos a liberdade de falar tudo aquilo que contribuinte e usuários desse 
serviço, estão passando, nos reivindicamos taxas mais acessíveis, e melhorias na 

prestação de serviço.  Agradeceu aos deputados pela presença, no local na onde 
será estalada a praça de pedágio, fazendo as reivindicações, e que ata de 2017 

seja cumprida, como foi combinada em audiência publica, que a praça de 
pedágio seja estabelecida, próximo a quatro pontes nas proximidades do 

município de Carlinda aos vinte e três quilômetros de Alta Floresta. Lembrou 
que estará em votação nesse plenário, vários projetos relacionados ao exerço de 

arrecadação, disse que estar abrindo essa pauta pra falar, que o município estar 
recebendo a mais no transporte escolar, inclusive no ano passado sobrou 

duzentos e setenta e cinco mil, e porque não fez as manutenções adequadas em 
todos nossos ônibus escolares, isso e admissível, por isso vamos votar hoje o 

exerço de arrecadação. A vereadora argumentou que, existem alunos que estão 
sem se deslocar a para escola na comunidade Estrela do Sul e Novo Oriente, 

porque não tem transporte escolar, e sempre tem desculpas que não tem peças, 
fez uma pergunta aos presentes, porque não fez um planejamento, deixando um 

ônibus reserva para não obter esse tipo de transtorno. E finalizou cobrando os 
medicamentos que estão faltando na farmácia básica de saúde. Na sequência, fez 

o uso da tribuna o vereador Demilson Nunes Siqueira, disse que estar muito 
feliz com os homenageados nas moções apresentando nesta 30º sessão. Também 

aproveitou a oportunidade e fez uma reivindicação relacionada á situação de 
como estar POLITEC, aquele órgão estar em situação caótica, pois precisamos 

unir nossas forças para resolver essa situação relacionada com a falta de 
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médicos, pois as famílias que perdem um parente quando vai a óbito, sofre 
muito e tem uma tortura psicológica muito grande pela demora na liberação dos 

corpos, por falta de medico legista. Parabenizou o presidente Emerson, por 
representar tão bem essa casa de leis nas reivindicações, relacionada á praça de 

pedágio, Secitec e Politec, e parabenizou também o trabalho excelente do 
Rotary. Também relatou que esteve junto com os demais vereadores na recepção 

ao empresário Luciano Hang, dono da das lojas Havan e parabenizou o mesmo 
pela visão de empreendimento, disse que esta muito otimista, com a abertura 

dessa grande empresa em Alta floresta, todos nos ganhamos com isso. E 
lembrou a todos que nos últimos seis anos o prefeito assinou a abertura de mais 

de vinte seis bairros, agora você imagina o tanto que nosso município estar 
crescendo. Usando a prerrogativa de aparte o Vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça) fez um agradecimento ao secretário de saúde, por ele estar 
atendendo as reivindicações muito bem, e relatou um pequeno problema na 

unidade básica de saúde atrás da praça cívica, disse que na sala de medicação 
estar um problema no ar condicionado, e pediu para o secretario olhar com 

carinho aquele situação. Retornando o Vereador Demilson Nunes Siqueira disse 
que fez uma indicação para realização da reforma do parquinho da praça cívica. 

Fe o convite a todos para participar de alguns campeonatos que será realizado 
em nosso município, a falou que esteve presente em vários campeonatos 

realizado em nosso município. 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. Iniciou 
parabenizando a todos homenageados pelas Moções que estão presentes nesta 

sessão, e disse que foi mudado regimento desta casa, pois só quem fala e o autor 
da Moção. O vereador levantou uma pauta relacionada aos agentes de trânsitos, 

disse que tem lotado na prefeitura vinte agentes de trânsitos, e falou que tem 
uma proposta para mudar esses agentes de trânsitos, para guarda municipal, qual 

a função do guarda municipal, fiscalizar os colégios, e cuidando dos bens 
públicos, e não ficar multando a sociedade, a sociedade já estar fardo de pagar 

impostos, a sociedade estar cansada disso, já temos a policia militar para 
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fiscalizar, multar e fazer apreensões, nós precisamos da guarda municipal para 
cuidar do município. Relatou que estar tendo uma luta relacionada á MT 325, 

pois precisamos afastar aquela MT, para desafogar a perimetral Rogério Silva, 
essa MT 325 fica localizada, atrás dos bairros Araras e Boa Nova, pois como 

estão fazendo as pavimentações nesses bairros, e preciso que a MT 325 também 
seja elaborada o asfalto, pois eu descobrir que o Governo do Estado, estará 

asfaltando todas MT que estão dentro do perímetro urbano, disse que foi ate 
empresa MM para realizar o projeto de pavimentação da MT 325, falou que 

precisa do apoio dos vereadores, pois melhoraria a questão da poeira naquelas 
localidades. Outra pauta mencionado pelo vereador foi relacionada á praça de 

pedágio, disse que esteve em uma audiência publica no CDL, que foi 
determinada que essa praça de pedágio seja estabelecida a vinte e três 

quilômetros da Alta Floresta, nas proximidades do conhecido quatro pontes, 
próximo cidade de Carlinda, inclusive o vice Governador teve acesso a ata da 

aquele audiência, e levou copia para resolver essa questão. Também relatou a 
sua luta, em relação á POLITEC e SECITEC, isso e uma reivindicação antiga, 

inclusive já levou ate Deputado dentro da POLITEC para ver de perto a 
situação, fiz questão de entregara oficio, a cada Deputado explicando a 

problemática do órgão, mais ate agora infelizmente nada fui resolvido, entreguei 
a vice Governador a lista, de quantos profissionais estamos precisando, segue a 

lista cinco perito criminal, três médicos legistas e três especialista em necropsia. 
A sociedade sofre muito com a falta desses profissionais, só quem já perdeu 

alguém da família e precisa desse atendimento sabe a tortura psicológica, ás 
vezes os corpos ficam horas esperando a liberação por falta desses profissionais, 

isso não e justo para um ser humano. Ele fez uma alerta para população, 
alegando que os reservatórios de água estão muito baixos, e podemos obter um 

racionamento de água em nosso município. Levantou uma pauta também a 
questão da energia, pois estamos pagando tarifas absurdas, a Energisa estar 

estabelecendo tarifas Extremamente abusivas, ele quer saber o critério que 
empresa estar usando para aumentar tanto a tarifa de energia. Charles Miranda 

Medeiros disse que a captação da água estar muito baixa, as impurezas que vem 
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na águas estar relacionada aos lixos e fezes que estão sendo despejada nesses 
reservatórios, aumenta de mais as doenças gástricas na população, realmente 

isso e uma grande problemática. Na sequência devolveu a presidência ao 
vereador Emerson Sais Machado. O presidente disse que a empresa ACAB de 

alta Floresta, tem que fazer um investimento pesado no abastecimento de água 
do município. Na sequência o Senhor Presidente 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, foram lidas e submetidas à deliberação do plenário 

as seguintes matérias: 11))EEmmeennddaa  NNºº  001100//22001199  AAssssuunnttoo::  mmooddiiffiiccaattiivvaa  ee  aaddiittiivvaa  aaoo  

pprroojjeettoo  ddee  lleeii  NNºº  11..999900//22001199,,  qquuee  aalltteerraa  aa  lleeii  NNºº  11666666//22000088  qquuee  ddiissppõõee  ssoobbrree  aa  

oorrggaanniizzaaççããoo  ddoo  ssiisstteemmaa  mmuunniicciippaall  ddee  eennssiinnoo;;  ddaa  ccrriiaaççããoo  ddoo  ccoonnsseellhhoo  mmuunniicciippaall  

ddee  eedduuccaaççããoo  ee  iinntteeggrraaççããoo  ddoo  ccoonnsseellhhoo  ddoo  ffuunnddeebb  ccoommoo  ccââmmaarraa  ddoo  ccoonnsseellhhoo  

mmuunniicciippaall  ddee  eedduuccaaççããoo  ddoo  mmuunniiccííppiioo  ddee  aallttaa  fflloorreessttaa,,  ddeennttrree  oouuttrraass  pprroovviiddêênncciiaass  

ddee  AAuuttoorriiaa::  CCoommiissssõõeess  ddee  LLeeggiissllaaççããoo,,  JJuussttiiççaa  ee  RReeddaaççããoo  FFiinnaall;;  ddee  FFiissccaalliizzaaççããoo  ee  

AAccoommppaannhhaammeennttoo  ddaa  EExxeeccuuççããoo  OOrrççaammeennttáárriiaa;;  ee  CCoommiissssããoo  ddee  EEdduuccaaççããoo,,  CCuullttuurraa  

ee  EEssppoorrtteess o qual, aberta as discussões foi discutido: Mequiel Zacarias Ferreira 

disse que essa emenda 010/2019, relativo ao projeto 1990/2019, trata-se a 
questão de organização do conselho municipal de educação, contemplado 

também a câmara de alimentação escolar, recebemos a indicação do conselho 
municipal de educação, em relação algumas alterações relativa especificamente 

ao tempo de mandato dessas câmaras, e a questão da prorrogação do atual 
mandato ate o final dessa gestão, por isso resolvemos acatar essas alterações, 

depois de muitas descorçoes. E lembrou que a indicação enviada pela secretaria 
de educação, não foi acatada pela comissão de  EEdduuccaaççããoo,,  CCuullttuurraa  ee  EEssppoorrtteess, 

pois a mesma estar em desacordo com Legislação Federal. Após as discussões 
matéria colocada em votação a qual foi aprovada por unanimidade. 2) Projeto 

De Lei Nº 1.990/2019 Assunto: altera a lei Nº 1666/2008 que dispõe sobre a 
organização do sistema municipal de ensino; da criação do conselho municipal 

de educação e integração do conselho do fundeb como câmara do conselho 
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municipal de educação do município de alta floresta, dentre outras providências, 
de Autoria: Executivo Municipal. Matéria colocada em votação a qual foi 

aprovada por unanimidade. 
3) Projeto De Lei Nº 2.003/2019 Assunto: autoriza o poder executivo a abrir 

crédito adicional especial na estrutura da lei N.º 2.476, DE 20 de dezembro de 
2018, lei orçamentária anual do município do exercício de 2019, com base em 

operação de crédito na forma em que se especifica abaixo, de autoria Executivo 
Municipal. Matéria colocada em discussão: Elisa Gomes Machado explicou que, 

quando fala que estar abrindo crédito adicional especial de cinco milhões, nos 
estamos autorizando o executivo a fazer o empréstimo, para aquisição de 

maquinas para o município, disse que agora veio o projeto que abre o credito 
especial, estamos aprovando esse projeto de liberação de credito porque e 

especifico. E também elogiou a sabedoria dos advogados da câmara municipal, 
pela elaboração do parecer jurídico. Aparecida Scatambuli Sicuto esclareceu 

que, esse projeto eu achei por bem não retirar ele da pauta, e resolvemos colocar 
ele em votação, pois essa votação e uma exigência da Caixa Econômica Federal, 

para autorizar esse financiamento. Mequiel Zacarias Ferreira lembrou que o 
parecer jurídico e favorável, ele corrigiu um erro textual no parecer. Emerson 

Sais Machado falou que esse empréstimo que o executivo estar fazendo, e pra 
compra maquinários, e nos vereadores cobramos muitos o prefeitos e secretario, 

para execução de obras e manutenções das mesmas, para prestar um serviço 
melhor para toda população de Alta Floresta, então o perfeito resolveu fazer esse 

empréstimo para adquirir maquinários para atender a população. Matéria 
colocada em votação a qual foi aprovada por unanimidade. 4) PROJETO DE 

LEI Nº 2.005/2019 Assunto: 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 - lei orçamentária anual do exercício 

de 2019, E DÁ outras providências, de Autoria: Executivo Municipal. Matéria 
colocada em discussão: Elisa Gomes Machado falou que quando colocou em 

suas palavras, se relacionando ao excesso de arrecadação, esses duzentos 
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sessenta cinco mil reais que e do transportes escolar, que ficou na conta da 
secretaria de educação no exercício do ano de 2018, por isso que nos vereadores 

cobramos bastantes, essa e a lógica, se tínhamos recursos, porque não fizeram a 
manutenção dos transportes escolares corretamente, não estaria trazendo 

transtornos para nossas crianças, que inclusive existem duas comunidades que 
estão sem transportes escolares, por falta de manutenção nesses veículos. 

Matéria colocada em votação a qual foi aprovada por unanimidade, com 
ausência do vereador Mendoça. 5) PROJETO DE LEI Nº 2.006/2019 Assunto: 

dispõe 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 - LEI 

orçamentária anual do município do exercício de 2019 e dá outras providências, 
de Autoria: Executivo Municipal. Matéria colocada em discussão: Mequiel 

Zacarias Ferreira disse que não discutiu o projeto 2.005/2019 porque e mesmo 
objeto de trabalho do Nº 2.006/2019, mais registrou a ineficiência do poder 

executivo em gestão de aplicação dos recursos, disse que são mais de meio 
milhão de reais, para manutenção da frota de transportes escolares, mais 

infelizmente não acontece corretamente, e afirmou que existem 
sistematicamente muitos problemas com a frota escolar, que poderia ser 

resolvida, se tivesse um planejamento nas manutenções da frota escolar, são 
muitas falhas enfatizou o vereador. Quem paga com isso, realmente são nossas 

crianças, mais não iremos votar contra, pois tem nossa ressalva, que realmente o 
executivo aplique esse recurso devidamente, na frota escolar.  Elisa Gomes 

Machado falou que, quando nos vereadores discutimos esses projetos 
orçamentários do município. O município faz uma revisão nos valores dos 

repasses, mais que bom que esse valor que estarmos votando aqui, foi maior do 
que, o valor que município fez a previsão, tinha um repasse de cento e cinqüenta 

mil reais, e agora estar recebendo cento e oitenta mil para o transporte escolar. 
Por isso cabe a nos vereadores, cobrar e fiscalizar a aplicação correta desses 

recursos, e queremos uma eficácia maior na manutenção dos nossos ônibus 
escolares. Aparecida Scatambuli Sicuto disse que houve um reajustes nesses 

repasses, por parte do governo federal, e agora estamos votando, e concordou 
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com os demais vereadores em fiscalizar, pois agora os repasses aumentaram.  
Matéria colocada em votação a qual foi aprovada por unanimidade. 6) 

PROJETO DE LEI Nº 2.008/2019 Assunto: dispõe 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 - LEI orçamentária anual do município do exercício 
de 2019, de Autoria: Executivo Municipal. Matéria colocada em discussão: Elisa 

Gomes Machado relatou que e bom explicar o projeto, vamos esclarecer mais 
um exerço de arrecadação, ressaltou que o município fez uma previsão de 

arrecadação, relacionada ao FETHAB, e graças a Deus esses recursos estão 
vindo a mais, quase quatrocentos mil a mais daquilo que foi previsto, e afirmou 

que com um bom planejamento, e possível fazer a aplicação corretas desses 
recursos. Nossas vicinais estão quase todas intrafegáveis, mais o FETHAB 

passou quase cento e noventa mil reais a mais, para manutenção dessas vicinais, 
que estão em situações intrafegáveis. Mais população vem cobrar de nos 

vereadores, que temos o papel de fiscalizar, aplicações certas desses recursos.  
Mequiel Zacarias Ferreira demonstrou seu voto favorável, mais adicionou uma 

informação, que o conselho do FETHAB mande pra nos vereadores, as 
aplicações desses recursos, estamos votando uma questão suplementar, mais o 

vereador já fez inúmeras solicitações para que conselho mande essas 
informações, eu fiz a emenda para acessar esses dados disse o vereador, e não 

estarmos conseguindo acessar essas informações. Nessa suplementação estar 
indicando que, esse recurso será aplicado, nas manutenções das vicinais, mais 

nesse caso, não estar havendo as devidas informações, se realmente estão 
aplicando de forma correta esse recurso do FETHAB. Emerson Sais Machado 

afirmou que esteve com secretario de obras, sobre o exerço de arrecadação, era 
previsto um valor (X), mais o necessários era trezentos e cinqüenta mil por mês, 

para arrumar as estradas do município, pontes e bueiros, o governo passou um 
pouquinha a mais, e ainda e estar muito longe do que precisa para da conta de 

fazer serviço de qualidade, a todo sociedade mais na verdade nos precisava de 
muito mais. Esperávamos que aumentasse mais a nossa arrecadação, para atingir 

realmente a quem precisa. Elisa Gomes Machado 
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Alertou que e bom que a sociedade tenha realmente acessos a esses recursos, na 
onde estão sendo aplicados nas secretarias. Citou exemplos de dois milhões e 

quatrocentos, que vem extra do Governo do Estado, para ajudar nas 
manutenções das vicinais, e falou que o orçamento da secretaria de obras hoje, 

estar estabelecido em dez milhões de reais, e bom que a comunidade acompanhe 
os orçamentos, da secretaria de educação e mais de quarenta milhões, e também 

a gente briga pelo orçamento maio que e secretaria de saúde, e afirmou que bem 
administrados esses recursos o básico não faltara, lógico que precisamos de 

muito mais. Emerson Sais Machado ressaltou que sabe que os recursos são 
poucos, mais ele concorda com vereador Mequiel, queremos a prestação do 

FETHAB, queremos a planinha do que foi gasto, queremos saber de que 
maneira estar sendo aplicados esses recursos, a nossa obrigação e fiscalizar. 

Matéria colocada em votação a qual foi aprovada por unanimidade. 7) 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 012/2019 Assunto: Concede 

Título de Cidadã Honorária Alta-florestense a Senhora MARIA JOSÉ DO 
NASCIMENTO, de Autoria: Vereador Charles Miranda Medeiros. Matéria 

colocada em votação a qual foi aprovada por unanimidade. 8) Moção  

035/2019 - Congratulações com o senhor Francisco Pequeno de Freitas pelos 

relevantes serviços prestados ao município frente à Associação Vila Rural II, de 
Autoria: Vereador Luiz Carlos de Queiroz. Após a discussão foi colocado em 

votação, sendo aprovado por unanimidade. 9) Moção 036/2019 - 
Congratulações com as Empresas a pantera construção e a pantera ferragens, por 

seus 40 anos de fundação e serviços prestados ao município, de Autoria: 
Vereador Marcos Roberto Menin. Após a discussão foi colocado em votação, 

sendo aprovado por unanimidade. 10) Moção 037/2019 - Congratulações com 
Empresa São Francisco Centro Veterinário, por seus 10 anos de fundação e 

serviços prestados ao município, de Autoria: Vereadora Aparecida Scatambuli 
Sicuto - Cida. Após a discussão foi colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade. 11) Moção 038/2019 - Congratulações com a Equipe de Saúde 
Bucal do município de Alta Floresta pelos relevantes serviços prestados ao 

município e, especialmente, pela conquista do 1º Lugar na Etapa Estadual do 
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Prêmio Nacional CFO de Saúde Bucal 2019, de Autoria: Vereador Mequiel 
Zacarias Ferreira. Após a discussão foi colocado em votação, sendo aprovado 

por unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia, 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 dos Projetos 

de 2003/2019, 2005/2019, 2006/2019, 2008/2019 e projeto de decreto legislativo 
012/2019, o que, o senhor presidente assim o fez, sendo aprovado por 

unanimidade. Concluso os trabalhos, 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 11h38min o Senhor Presidente 

declarou encerrada a presente Sessão, e eu, Regicleiton Caldas de Meneses, 
Secretário de Apoio as Comissões, 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. 


