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Ata da trigésima sexta Sessão Ordinária, da terceira Sessão Legislativa, da nona 

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos vinte e nove dias do mês 

de outubro do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e vinte 

cinco minutos sob a Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador 

Emerson Sais Machado, bem como, a presença dos Senhores Vereadores: 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Charles Miranda Medeiros, Demilson 

Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), 

Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, 

Oslen Dias dos Santos (Tuti), Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires), Valdecir 

José dos Santos (Mendonça) e Reinaldo de Souza (Lau). 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 (35ª 

Sessão Ordinária), a qual foi aprovada. Neste momento, de acordo com o Inciso 

III, Parágrafo 3º, Artigo 108 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o Senhor 

Presidente informou que será realizado o sorteio bimestral para assegurar a 

ordem do uso da Tribuna e foram convidados os Senhores Vereadores a irem até 

a Mesa Diretora para a realização do sorteio. Após o sorteio, ficou a seguinte 

ordem: Reinaldo de Souza (Lau), José Aparecido dos Santos (Cidão), Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida), Charles Miranda Medeiros, Oslen Dias dos Santos 

(Tuti), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Elisa Gomes Machado, 

Mequiel Zacarias Ferreira, José dos Santos (Mendonça), Demilson Nunes 

Siqueira e Silvino Carlos Pires Pereira (Dida). Em seguida o Senhor Secretário 

fez a leitura das seguintes correspondências recebidas: Ofício nº 

068/2019/DPP/DME/AF, Oficio N° 133/2019 Em resposta ao Oficio 516/2019-

GAB Agradeceu a sugestões descrita no oficio e informou que algumas ações já 

estão sendo realizadas para o novo pleito e as novas eleições serão realizadas no 

dia 24 de novembro de 2019 na escola municipal Benjamin de Pádua, autoria 

Márcia Trindade presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
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Adolescente de Alta Floresta; Oficio 268/2019 encaminha o balance financeiro 

do mês de setembro de 2019 IPREF, autoria Valmir Guedes Pereira, Diretor 

Executivo do IPREAF. Após o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

matérias em apresentação: Indicações nºs Indicação n° 368/2019 de autoria 

Vereador Demilson Nunes Siqueira; Indicação N° 369/2019 de autoria Vereador 

Emerson Sais Machado; Indicações N° 370 e 371/2019 de autoria vereadores 

Marcos Roberto Menin e José Aparecido dos Santos; Indicação N° 372/2019 de 

autoria do Emerson Sais Machado; Indicações N° 373 e 374/2019 de autoria dos 

vereadores Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos 

Pires Parreira; Indicações N° 375 e 376/2019 de autoria  do vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira; Indicações N° 377, 378, 379 e 381/2019 de autoria vereadora 

Elisa Gomes Machado; Indicação 380/2019 de autoria dos vereadores Elisa 

Gomes Machado e Silvino Carlos Pires Pereira; Projeto de Lei N° 024/2019, que 

em Sumula “autoriza o município a reconhecer e oficializar como evento de 

caráter tradicional, ambiental, cultural e popular, o “mutirão de limpeza do rio 

Teles Pires”, e dá outras providências” de autoria dos vereadores Oslen Dias dos 

Santos (Tuti), Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Charles Miranda Medeiros, 

Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado, Emerson Sais Machado, José 

Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, 

Mequiel Zacarias Ferreira, Reinaldo de Souza (Lau), Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida Pires) e Valdecir José dos Santos (Mendonça). O Senhor 

Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas 

conforme disposição regimental. Passando ao uso da Tribuna, o Senhor 

Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que, conforme dispositivo 

regimental, o tempo destinado a cada um será de três minutos e meio, conforme 

ordem de inscrição. O primeiro a utilizar a tribuna foi a vereadora Elisa Gomes 

Machado, que iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes, e na 

oportunidade parabenizou a todos os Servidores Públicos, pelo seu dia que foi 

comemorado no dia 28 de outubro, parabenizou também os artistas do município 

que fizeram um belo trabalho no Centro Cultural de Alta Floresta. Falou sobre a 
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precariedade da Secretaria de Saúde do município, afirmando, em relação às 

suas visitas, que a situação está lamentável, as unidades de saúde na Zona Rural 

estão abandonadas, com a péssima qualidade de serviço e falta de 

medicamentos. E informou que fez um pedido ao secretário de saúde para 

resolver esta situação, e afirmou que estará fiscalizando essa pauta. E disse que 

logo mais estarão votando a LDO que são recursos de mais de cento cinqüenta 

milhões, direcionado ao Poder Executivo para o ano de 2020. Prosseguindo, 

utilizou a tribuna o vereador Mequiel Zacarias Ferreira, que iniciou sua fala 

cumprimentando a todas e a todos. Agradeceu a todos da secretaria de saúde 

pela realização da caminhada do Outubro Rosa, fez agradecimentos à pastoral da 

Juventude da Igreja Católica, pela realização da Semana da Juventude, também 

aos realizadores do Festival “Vi minha cidade Viva”. Disse que junto com a 

vereadora Elisa, encontraram inúmeras pautas negativas na área da saúde no 

município de Alta Floresta. Também relacionou adversidades na pasta da 

Secretaria de Educação, citando exemplos que receberam um oficio do 

FUNDEB, chamando atenção dos Vereadores por não fiscalizar as 

irregularidades que estão relacionadas ao transporte escolar. Afirmou que foram 

destacadas diversas irregularidades, que foram levantadas e identificadas, mais 

até agora nem o Executivo Municipal e nem a Controladoria resolveram nada. 

Disse que têm por obrigação identificar as resoluções para solucionar esses 

problemas, dentre eles estão o pagamento de serviços não realizados para o 

transporte escolar. Afirmou que pagamentos de serviços não realizados, é 

inadmissível, falou que fez requerimento relacionado a essas situações, mais até 

o momento não foi obtido resposta. Falou que esteve em uma reunião junto ao 

Ministério Público, relacionado à mudança da praça de pedágio, afirmou estar 

acompanhando mais de perto essa situação. Prosseguindo utilizou a tribuna o 

vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) que cumprimentou e 

agradeceu a presença de todos. Disse que atualmente as redes sociais estão 

vivendo uma época de muito (Fake News), com muitas mentiras envolvendo sua 

pessoa. Relatou que se recebe para ser vereador, foi porque Deus permitiu, para 
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que possa trabalhar em favor da sociedade. Citou que em Alta Floresta existem 

muitos pretendentes interessados em entrar nesta Casa de Leis, e devido a isso, 

eles que estão no mandato, “acabam por serem alvos de mentiras e calúnias”. 

Justificou que os vereadores têm intenção de trabalhar para o povo, mas 

infelizmente são “massacrados”, por pessoas que não têm comprometimento 

nenhum com a verdade. Fez suas considerações finais e agradeceu. Em seguida 

utilizou a tribuna o vereador Demilsom Nunes Siqueira, que cumprimentando a 

todos, falou que na última sexta feira, esteve junto ao Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural, representando a Câmara dos Deputados, e disse que foi 

feita a eleição para nova a diretoria do conselho. Afirmou que além da eleição 

foram debatidas várias pautas importantes em relação à agricultura de Alta 

Floresta. Parabenizou os funcionários do CDL, pela realização do 13º Prêmio 

Mérito Lojista que foi realizado pela presidente Elza Lopes, disse que foi uma 

festa maravilhosa, parabenizou também ao Ivo, que foi o organizador do evento 

direcionado para todos os ciclistas de Alta Floreta e região, com média de 

trezentos participantes, e finalizou sua fala informando a sua presença em outros 

campeonatos. Na Sequência, utilizou a tribuna o vereador Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida Pires) que cumprimentando a todos, iniciou agradecendo a todo 

o público presente, e disse que ele e os vereadores Elisa e Mequiel, como 

componentes da Comissão de Saúde, realizaram algumas visitas em postos de 

saúde da zona urbana e rural. Disse que nessas visitas perceberam um descaso 

muito grande, afirmando que a população está realmente abandonada neste 

aspecto, estando os postos em situação precária e com falta de vários 

medicamentos, e afirmou ser uma vergonha isso, dizendo: “e olha que o prefeito 

é médico”. E citou que “jeitinho brasileiro para fraudar licitação existe”, 

mencionou empresas fantasmas de Cuiabá para fraudar licitação relacionada às 

manutenções de ares condicionado da prefeitura, e em relação ao Departamento 

de Frotas, disse que foi comprovada contratação de uma licitação irregular, e ao 

mesmo tempo, a população fica “abandonada e jogada”, sem um digno 

atendimento médico. E afirmou que “maracutaia” a prefeitura sabe fazer. Falou 
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para o público presente que, constataram unidades de saúde com infiltrações e 

péssimos locais de trabalho, e que isto é inadmissível. Finalizou sua fala 

afirmando estar cansado de reuniões com o secretario de saúde, e disse que vai 

buscar recurso junto ao Ministério Público para melhorias na saúde. Ato 

contínuo, o Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, passou a 

condução dos trabalhos ao Vice-Presidente para fazer uso da tribuna, iniciou 

cumprimentando a todos os presentes.  Disse que ia fazer a defesa do Prefeito 

Asiel, e justificou que na gestão passada, as unidades de saúde caíam o telhado e 

ninguém falava nada, e que ninguém não “abria a boca pra falar nada”, e pediu 

para esta comissão fazer uma visita às novas unidades básicas de saúde do 

município, que são referência no estado de Mato Grosso. Disse que esta 

comissão tem o conhecimento de que as unidades básicas de saúde são 

referência no Mato Grosso, e já estão quase todos prontos os da zona urbana, e 

que vai chegar agora o momento de se iniciar a construção e reforma das UBS’s 

da zona rural. Afirmou que todos sabem que o prefeito está fazendo postos de 

saúde novos, e que vai buscar melhorar também as unidades básicas de saúde da 

zona rural. Falou que esses vereadores da oposição criticam as coisas que ainda 

não foram feitas, e não parabenizam as obras realizadas pelo prefeito. E 

finalizou sua fala fazendo o desafio com qualquer um que se manifestar, 

afirmando que nenhuma das gestões passadas realizou obras como o prefeito 

Asiel. 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, foi solicitada a autorização para leitura, discussão e votação das 

emendas (nºs 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020 e 021/2019, de autoria dos 

vereadores Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa Gomes Machado; e nº 022/2.019, 

de autoria somente do vereador Mequiel Zacarias Ferreira) em bloco, em 1º 

(primeiro) turno, o que foi rejeitado. Assim sendo foram lidas, discutidas e 

votadas individualmente, a saber: 1) EEmmeennddaa  nnºº  001133//22001199 (modificativa ao 
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disposto no artigo 14 caput e inciso III do projeto de lei nº 2.004/2019, que 

dispõe sobre a LDO 2.020), a qual foi discutida pelos vereadores: Elisa Gomes 

Machado, a qual disse que solicitou que as emendas fossem votadas 

individualmente, porque cada uma delas tem uma grande relevância para 

melhorar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e justificou que é preciso votar com 

muita responsabilidade. Afirmou que existe um remanejamento para a prefeitura 

administrar quarenta por cento, da maneira que eles quiserem, e será votada 

hoje, por isso é de suma importância estudar e aprofundar o conhecimento 

relacionado ao projeto, pois são mais de cento e cinqüenta milhões de 

orçamento, afirmou ainda a vereadora, e falou que essa emenda é para baixar 

para trinta por cento o remanejamento. Finalizou pedindo os votos dos 

vereadores; e Mequiel Zacarias Ferreira, o qual falou que só para efeito de 

esclarecimento, que tem buscado manter o percentual de trinta por cento, desde 

a primeira peça orçamentária, do início de seu mandato. E relatou que esse 

percentual, é o mínimo para que os vereadores façam um acompanhamento 

adequado, pois eles seguem os requisitos do Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso. Afirmou que não existe problema com suplementação, toda vez 

que ele vem para votação, eles discutem e votam. E finalizou falando que essas 

emendas são um mecanismo de fiscalização, para aprimorar o projeto. Encerrada 

a discussão e submetida à deliberação do plenário a matéria foi rejeitada por 

maioria de votos, observado os votos favoráveis dos vereadores Silvino Carlos 

Pires Pereira (Dida), Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira; 2)  

EEmmeennddaa  nnºº  001144//22001199  (modificativa ao disposto no artigo 15 do projeto de lei nº 

2.004/2019, que dispõe sobre a LDO 2.020), a qual foi discutida pelos 

vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, que disse que a emenda 014/2019, diz 

respeito à emenda 015/2019, do projeto de lei em questão, neste caso em relação 

aos convênios e dos recursos vinculados não previstos na Lei Orçamentária. 

Afirmou que essa alteração é bastante simples, e no seu ponto de vista, facilitará 

na fiscalização dos vereadores; e Elisa Gomes Machado, a qual lembrou a 

todos os presentes, quando foi passado o recurso da Usina São Manuel para 
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Prefeitura, convênio de sete milhões, que houve um problema bem sério para o 

chefe do Executivo. Pois quando veio a aprovação de contas do prefeito, 

inclusive essa pauta do repasse do convênio, foi bem grave. Ressaltou que os 

vereadores estão para trabalhar, e não devem ter preguiça pra fiscalizar, e 

finalizou dizendo que ganham para isso. Encerrada a discussão e submetida à 

deliberação do plenário, a matéria foi rejeitada por maioria de votos, observado 

os votos favoráveis dos vereadores Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), Elisa 

Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira; 3) EEmmeennddaa  nnºº  001155//22001199  

(modificativa ao disposto no artigo 18 do projeto de lei nº 2.004/2019, que 

dispõe sobre a LDO 2.020), a qual foi discutida pelos vereadores: Mequiel 

Zacarias Ferreira, que falou que a emenda 015/2019, altera o artigo de nº18, 

no que diz respeito ao acréscimo na revisão da Legislação Municipal, e lembrou 

que o índice para gastos na Educação é de vinte cinco por cento, mas existe uma 

Legislação Municipal que aumenta meio por cento ao ano. Então pediu para 

assegurar esse percentual na Lei Orçamentária, pois já se trata de uma lei; e 

Elisa Gomes Machado que disse que esses vinte e cinco por cento são 

garantidos por Lei Federal, mas a educação não está conseguindo chegar nesse 

índice. Encerrada as discussões e submetida à deliberação do plenário, a matéria 

foi rejeitada por maioria de votos, observado os votos favoráveis dos vereadores 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias 

Ferreira; 4) EEmmeennddaa  nnºº  001166//22001199  (modificativa ao disposto no § 1º do artigo 19 

do projeto de lei nº 2.004/2019, que dispõe sobre a LDO 2.020), a qual foi 

discutida pelos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, disse que essa emenda 

fala da atualização da planta genérica, atualização de alguns detalhes, inclusive 

tem aqui discussão da planta genérica do ano de 2017, e que não conseguiram 

resolver, afirmou ainda que esse artigo traz a atualização durante o exercício. E 

mencionou que é lógico que o Executivo tem uma série de serviços para serem 

feitos, mas o fato é que os servidores públicos de Alta Floresta têm carga horária 

de quarenta horas de trabalho, entretanto não cumprem estas quarenta horas, 

então ocorre acúmulo de serviço, e afirmou que é só colocar todos para 
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cumprirem estas quarenta horas, que o serviço funciona. Disse que é só 

estabelecer um regime de trabalho adequado, só assim dá pra fazer as aplicações 

adequadas dos recursos municipais; e Elisa Gomes Machado que disse que os 

vereadores sempre estão cobrando planejamento, por parte do Executivo, e 

alertou para que as secretarias se planejem para o ano que vem. As secretarias 

podem fazer o planejamento, e disse que esta emenda 016/2019 irá ajudar muito 

nesse planejamento, e também vai melhorar e muito, em relação à receita das 

secretarias para o ano que vem. Encerrada as discussões e submetida à 

deliberação do plenário, a matéria foi rejeitada por maioria de votos, observado 

os votos favoráveis dos vereadores Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), Elisa 

Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira; 5) EEmmeennddaa  nnºº  001177//22001199  

(modificativa ao disposto no artigo 30 do projeto de lei nº 2.004/2019, que 

dispõe sobre a LDO 2.020), a qual foi discutida pelos vereadores: Elisa Gomes 

Machado que agradeceu aos vereadores por manter a emenda. Falou que se não 

fossem eles vereadores, defender os servidores da secretaria de obras, “passaria 

batido”, e disse que ano passado eles asseguraram as horas extras dos servidores 

da Secretaria de Obras, que essa garantia foi assegurada através de uma emenda, 

e mais uma vez estavam assegurando a garantia das horas extras dos servidores 

da Secretaria de Obras. E mais uma vez agradeceu aos senhores vereadores por 

manter a emenda, que votarão a favor em defesa destes servidores. E afirmou 

que “defender na palavra é bonito, mais tem que assegurar na Lei”; e Mequiel 

Zacarias Ferreira, que disse que a emenda 017/2019, diz respeito ao artigo 

nº30, e trata da questão das horas extras dos servidores da Secretaria de Obras, 

em relação à autorização para contratação, e falou que é preciso o uso de horas 

extras, para melhorias no serviço de saneamento básico. E finalizou afirmando 

que essa emenda garante as horas extras dos trabalhadores. Encerrada as 

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

unanimidade. 6) EEmmeennddaa  nnºº  001188//22001199 (modificativa ao disposto no artigo 47 do 

projeto de lei nº 2.004/2019, que dispõe sobre a LDO 2.020), a qual foi discutida 

pelo vereador: Mequiel Zacarias Ferreira, que disse que o texto legislativo do 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 9 de 14 
 
Avenida Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716 

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

artigo Nº47, do projeto (LDO) que veio para esta Casa de Leis, diz assim que 

fica ao poder Executivo Municipal a autorização para atender as necessidades de 

pessoas físicas, e disse que esse texto é minimamente contraditório, confuso e 

preocupante, por isso foi elaborada uma emenda corrigindo, autorizando liberar 

políticas públicas do Município, por isso está sendo dada uma transparência, 

para aplicação do recurso público. Encerrada as discussões, a matéria foi 

submetida à deliberação do plenário, a qual foi rejeitada por maioria de votos, 

observado os votos favoráveis dos vereadores Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida), Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Demilson Nunes 

Siqueira; 7) EEmmeennddaa  nnºº  001199//22001199  (modificativa ao disposto no artigo 52 do 

projeto de lei nº 2.004/2019, que dispõe sobre a LDO 2.020), a qual foi discutida 

pelo vereador: Mequiel Zacarias Ferreira, que disse que essa emenda 

019/2019 altera o artigo Nº52, do Projeto de Lei Nº 2.004/2019, existe a 

preocupação em relação às assinaturas dos termos, que também precisa passar 

por votação nesta casa de Leis, e que têm também a obrigação de fiscalizar. 

Encerrada a discussão, a matéria foi submetida à deliberação do plenário, a qual 

foi rejeitada por maioria de votos, observado os votos favoráveis dos vereadores 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias 

Ferreira e Demilson Nunes Siqueira; 8) EEmmeennddaa  nnºº  002200//22001199 (modificativa ao 

disposto no artigo 53 do projeto de lei nº 2.004/2019, que dispõe sobre a LDO 

2.020), a qual foi discutida pelos vereadores: Elisa Gomes Machado que 

agradeceu pela manutenção da emenda, diz respeito  ao percentual de repasse 

constitucional para Câmara de Vereadores, no total de sete por cento, mas a Lei 

que veio era de oito por cento. Alegou que repasse de oito por cento para 

Câmara Municipal é incondicional; e Mequiel Zacarias Ferreira, que registrou 

que, essa alteração do percentual que veio, por parte do Executivo Municipal, 

“passou batido” pelas comissões, e também pelo parecer jurídico, e finalizou 

que ninguém percebeu que estava sendo aprovando uma inconstitucionalidade. 

Utilizando da prerrogativa de aparte, o Vereador Emerson disse que isso foi um 

erro na elaboração do projeto. Após as discussões, a matéria foi submetida à 
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deliberação do plenário, a qual foi aprovada por unanimidade. 9) EEmmeennddaa  nnºº  

002211//22001199  (modificativa as ações que especificam constantes do detalhamento da 

lei de diretrizes orçamentárias, anexo do projeto de lei nº 2.004/2019, que dispõe 

sobre a LDO 2.020), a qual foi discutida pelos vereadores: Mequiel Zacarias 

Ferreira que afirmou que terminaram o texto legislativo, que entra na questão 

do remanejamento, e disse que todos os vereadores acompanham as demandas 

do município, e sabem das suas necessidades, e que as coisas são falhas devido à  

falta de aplicação de recursos. Desta forma foram elaborados oito 

remanejamentos, de secretarias que não apresentam prática nenhuma, havendo 

remanejamento para revitalização de praças e parques, visando aumentar a 

prática esportiva, além da saúde bucal, centro de hanseníase, políticas públicas 

do turismo, horticultura e agricultura orgânica; e Elisa Gomes Machado que 

enfatizou que essa emenda é bastante tranqüila para os vereadores votarem a 

favor, desses remanejamentos, pois existem secretarias que não têm finalidade 

alguma. E disse que esses remanejamentos são valores pequenos, mas que 

podem incentivar a prática de atividades esportivas. Encerrada as discussões, a 

matéria foi submetida à deliberação do plenário, a qual foi rejeitada por maioria 

de votos, observado os votos favoráveis dos vereadores, Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida), Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Demilson 

Nunes Siqueira; e 10) EEmmeennddaa  nnºº  002222//22001199 (modificativa e supressiva as ações 

que especificam constantes do detalhamento da lei de diretrizes orçamentárias, 

anexo do projeto de lei nº 2.004/2019, que dispõe sobre a LDO 2.020), a qual foi 

discutida pelos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira que mencionou que 

esse remanejamento saiu separado porque, ele respeita a questão da educação do 

Município, se tratando de alterações, a primeira relacionada à construção das 

quadras poliesportivas, a segunda é questão de aquisição de veículos para 

alimentação escolar, e falou que não faz o menor sentido esse recurso no valor 

de trezentos mil reais, para comprar um carro para acompanhar a aplicação da 

educação. Por isso ele fez um remanejamento para manutenção e estruturações 

das escolas, e supressão de valor para reformas de prédios alugados, e afirmou 
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que tem que aplicar os recursos para construir e não reformar, a terceira e última 

é para investimentos em capacitação; e Elisa Gomes Machado que fez um 

pedido aos colegas vereadores, que votem a favor dessa emenda, relacionada aos 

remanejamentos, e inadmissível adquirir um carro no valor de trezentos mil para 

acompanhar a merenda escolar. Encerrada as discussões, a matéria foi submetida 

à deliberação do plenário, a qual foi rejeitada por maioria de votos, observado os 

votos favoráveis dos vereadores Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), Elisa 

Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira, Demilson Nunes Siqueira, Oslen 

Dias dos Santos (Tuti) e Marcos Roberto Menin. Encerrada as emendas 

decorreu-se a deliberação do item seguinte. 11) PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  22000044//22001199 

(dispõe sobre a Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), do 

exercício de 2020, e dá outras providências), de autoria do Executivo Municipal, 

o qual, aberta às discussões foi discutido pelos vereadores: Mequiel Zacarias 

Ferreira que registrou seu voto favorável ao projeto, por entender a importância 

do projeto, e que não concorda com texto legislativo pela fragilidade que ele 

apresenta, e destacou o atraso por parte do Executivo para encaminhar esse 

projeto, e afirmou que isso demonstra mais uma vez falta de planejamento do 

Executivo, o que leva à penalização das discussões; e Elisa Gomes Machado 

que lamentou as derrubadas das emendas, alegando que elas são muito 

importantes, para a melhoria do projeto (LDO). Disse que daqui a pouco 

receberemos aqui nesta Casa de Leis a (LOA), e fez pedido aos vereadores, que 

aprofundem mais em seus conhecimentos relacionado aos projetos, que façam 

também emendas e que sejam pertinentes, para não chegar e apenas para 

“derrubar” emendas, tão importantes como estas que estamos votando agora. 

Encerrada as discussões, o projeto foi colocado em votação o qual foi aprovada 

por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente convocou os senhores 

vereadores para uma sessão extraordinária em até 40 (quarenta) minutos com a 

finalidade de deliberação do Projeto de lei Nº 2.004/2019 e emendas nºs 013 a 

022/2019, em 2º turno de discussão e votação. Encerrada a Ordem do Dia, o 

Senhor Presidente comunicou aos senhores Vereadores que a Ata desta Sessão 
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seria redigida e deliberada conforme disposição regimental. Nada mais havendo 

a tratar, agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, às 10h:40min 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. 

 


