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Ata da trigésima sétima Sessão Ordinária, da terceira Sessão Legislativa, da 

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos cinco dias do mês 

de novembro do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e trinta de 

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, Emerson Sais 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) e 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires). 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, foram colocadas em discussão e votação a Ata da 36ª Sessão 

Ordinária e Ata da 9a Sessão Extraordinária, as quais foram aprovadas. Em 

seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes correspondências 

recebidas: Oficio n º 043/2019-Comunicado de Ausência por motivo de viajem 

do Vereador José Valdecir dos Santos (Mendonça), Ofício nº 

1184/2019/GIGOV/CB, notifica bloqueio de crédito de recursos financeiros, 

sob-bloqueio, em 13/09/2019, no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil 

reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 844055/2017 - Operação 

1045896-80, firmado com Município de Alta Floresta, assinado em 29/12/2017. 

Ofício nº 1207/2019/GIGOV/CB, notifica bloqueio de crédito de recursos 

financeiros, sob bloqueio, em 17/09/2019, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta 

mil reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 844055/2017 - 

Operação 1045896-80, firmado com Município de Alta Floresta, assinado em 

29/12/2017. Ofício nº 1223/2019/GIGOV/CB, notifica bloqueio de crédito de 

recursos financeiros, sob bloqueio, em 23/09/2019, no valor de R$ 178.000,00 

(cento e setenta e oito mil reais), na conta vinculada ao Contrato de Repasse nº 

844077/2017 - Operação 1043793-79, firmado com Município de Alta Floresta, 
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assinado em 18/12/2017. Após o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

matérias em apresentação: Indicação n° 381/2019 de autoria Vereador 

Emerson Sais Machado; Indicação N° 382 e 383/2019 de autoria Vereador 

Silvino Carlos Pires Pereira; Indicações N° 384, 385, 386, 387 e 388/2019 de 

autoria vereadores Mequiel Zacarias Ferreira; Indicação N° 389/2019 de autoria 

do Emerson Sais Machado, Indicação N° 391/2019 de autoria da Elisa Gomes 

Machado, Indicação N° 394/2019 de autoria da Elisa Gomes Machado e Silvino 

Carlos Pereira, Indicação N° 395/2019 de autoria do Elisa Gomes Machado e 

Silvino Carlos Pereira Indicação N° 396/2019 de autoria do Elisa Gomes 

Machado e Silvino Carlos Pereira, Indicação N° 397/2019 de autoria da Elisa 

Gomes Machado e Silvino Carlos Pereira, Indicação N° 398/2019 de autoria da 

Aparecida Scatambuli Sicuto. 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 

o vereador Reinaldo de Souza, o qual cumprimentou a todos e começa 

comentando sobre projeto que considera de grande importância e trata da 

problemática questão dos ambulantes, que em sua opinião atrapalha o comércio 

local, levando os nossos recursos para fora do município, logo destaca a 

importância do projeto a ser votado na data de hoje, e reafirma acreditar não ser 

justo com o comerciante que tenha seu alvará regular, está concorrência desleal. 

Comunica que na data de amanhã participará da expedição estradeiros até 

Miritituba-PA, juntando-se a luta de Carlinda, buscando melhorar a MT 419 até 

Novo Mundo, visando ampliar a expansão da fronteira agrícola regional. 

Prosseguindo, utilizou a tribuna o vereador José Aparecido dos Santos 

(Cidão), que inicia cumprimentando todos os presentes, pede a Deus que 

ilumine todos os pré-candidatos a prefeito presentes a esta Sessão e que estes 

estejam com o firme propósito de ajudar Alta Floresta. Questiona e diz ser 

contra a presença dos vendedores ambulantes, e comenta sobre a exposição 
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acontecida no município, dizendo que isso também atrapalha o comercio local, 

uma vez que o dinheiro que circulou por lá foi para fora do município. Diz que 

este projeto não pode ser só para vendedores de meia e xaropes, é preciso agir 

também contra os grandes exploradores. Prosseguindo utilizou a tribuna o 

vereador Charles Miranda Medeiros que inicia sua fala agradecendo aos 

presentes em especial ao Sr. Adriano Moreira Bazílio de Lima e a Sra. Rose “do 

Tradição”, diz aos empreendedores representados pelo CDL, que podem contar 

com o voto e o gabinete do Vereador, pede aos colegas que não peçam vista ao 

projeto; que o aprovem como está e futuramente façam as emendas que 

considerarem pertinentes. Diz que é comum quando em viagem, antes de 

adentrar outros municípios observar placas enormes com número de leis e 

dizeres proibindo circulação de vendedores ambulantes e aproveita para fazer 

um alerta sobre o uso dos produtos colocados a vendas por ambulantes e 

comerciantes duvidosos que podem colocar a saúde sob grande risco, uma vez 

que não há controle sobre esses produtos, bem como sobre a ação desses 

vendedores. Diz ainda que é preciso valorizar o produtor rural e facilitar a venda 

de seus produtos no município. Em seguida discursa o vereador Luiz Carlos de 

Queiroz que cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Inicia sua fala 

declarando seu voto favorável ao projeto que regulamenta o comercio de 

ambulantes, comenta sobre uma reunião acontecida a nove meses atrás onde 

relata um atraso por parte da equipe do executivo, seu pedido de vista seria para 

que o projeto ficasse por mais dois ou três dias na Casa para que pudesse fazer 

uma reunião com os companheiros para discutir e fazer algumas sugestões para 

implementar o projeto, inclusive ouvindo o CDL. Parabenizou a equipe da 

prefeitura que realizou a limpeza no cemitério para recepcionar os entes 

familiares no dia de finados. Critica mais uma vez as empresas Energisa e a 

Águas de Alta Floresta, pede que esta Casa solicite que as referidas empresas 

montem equipes de emergência para atender as demandas, pois na semana 

passada um bairro ficou dezoito horas sem energia, fatos que veem acontecendo 

constantemente com essas empresas o que considera algo de extrema 
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irresponsabilidade. Em seguida utilizou a tribuna o vereador Marcos Roberto 

Menin o qual inicia sua fala cumprimentando a todos, parabeniza a equipe da 

secretaria de obras, pois mesmo com as dificuldades do período chuvoso, está 

concluindo o asfalto no Bairro Primavera, na avenida Brasil, emenda do 

Deputado Juarez Costa. Ressalta que será dada sequência aos trabalhos no ano 

que vem para sanar o problema da poeira naquele Bairro. Parabeniza a equipe do 

Bairro Bom Pastor pela final do campeonato suíço; uma festa muito bonita, bem 

organizada que contou com a presença de mais de duas mil pessoas. Parabeniza 

também o motoclube pelo evento denominado velocross, que contou com 

grande quantidade de pessoas prestigiando. Em relação ao projeto dos 

vendedores ambulantes diz votar favorável ao projeto, mas alerta para não ser 

um projeto de gaveta, aprovar lei, e não ter a condição de fiscalizar. Diz que é 

necessário inibir a prática da venda ambulante sem a devida legalização, 

entretanto defende o produtor rural e principalmente a agricultura familiar que 

vem ganhando força e com incentivo. Comunica que irá participar da expedição 

estradeiro o que considera muito importante para o desenvolvimento da região e 

leva a imagem de Alta Floresta para o mundo. Na Sequência, utilizou a tribuna a 

vereadora Elisa Gomes Machado enceta cumprimentando os presentes, 

parabeniza do Sindicato dos Servidores Públicos pelo maravilhoso evento em 

homenagem ao Servidor Público, onde teve a oportunidade de rever amigos de 

longa data. Diz que falará sobre o projeto no momento oportuno. Em relação a 

questão da saúde, vai procurar informações sobre os ofícios comunicando o 

bloqueio de recursos, todos relacionados a assistência social, isso a preocupa 

devido a terceira idade estar com o ônibus quebrado a bastante tempo e a 

aproximadamente a duas semanas sem o lanche. As cobranças estão sendo 

feitas, tanto a Licitação quanto a ação social precisam esclarecer os fatos. Diz 

que tem na saúde a sua bandeira, e juntamente com os vereadores Dida Pires e 

Mequiel tem feito trabalho em conjunto de visita a zona rural. Sempre cobram 

nesta tribuna que as unidades de saúde tenham ao menos os materiais para o 

atendimento básico, como remédios para dor de cabeça e febre. Em visita a estas 
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unidades de saúde constatou-se que até as pinturas nas construções são antigas; 

essas unidades precisam ser reestruturadas tanto na zona rural quanto na zona 

urbana. Ato contínuo o vereador Mequiel Zacarias Ferreira principia 

cumprimentando todos e todas; agradece a Secretaria de Educação pela 

realização da 13ª Terceira Feira do Conhecimento que demonstra um pouco do 

trabalho realizado pelos nossos docentes nas escolas da rede. Divulga a reunião 

que participou junto com os loteadores para discussão do Plano Diretor, 

objetivando manter a população informada sobre os passos dados em relação a 

este assunto, documento extremamente importante para garantir que o município 

esteja estruturado e organizado para suportar o  desenvolvimento que o 

município venha a ter. Comenta sobre a questão da UTI do Hospital Regional, a 

qual relembrou a visita feita pelo Secretário de Saúde do Estado, na qual fez o 

compromisso nesta Casa a aproximadamente a dois meses atrás em que a 

entrega seria no mês de novembro. Já estamos em novembro. Prometeu também 

que faria contratação da equipe intensivista ainda em setembro. O vereador 

destacou que, de fato, foi lançado o edital e aconteceu o pregão que no momento 

está suspenso pelo Tribunal de Contas devido impetração de recurso, o que, 

infelizmente causa prejuízo para o munícipio devido aos prazos que precisam 

ser respeitados para que os problemas apontados sejam corrigidos e o processo 

de licitação concluído de maneira adequada. Quanto a obra, diz que tem 

acompanhado, e o nível de adaptações são detalhes que são relativamente 

simples e previsíveis, e que vão desde a instalação errada de batente de porta a 

pias inadequadas para atendimento de UTI; a instalação elétrica precisará ser 

readequada; troca do piso, entre outras. Comunica que a empresa está 

trabalhando, mas que provavelmente haverá atraso na entrega penalizando 

aqueles que precisam. Informa que continuará cobrando daqueles deputados que 

estiveram aqui enquanto representantes da comissão de saúde para que deem 

atenção a questão, garantindo celeridade na obra bem como resolução no 

processo licitatório. Finaliza dizendo que comentará projeto sobre vendedores 

ambulantes e feiras itinerantes no momento oportuno para discussão. Ato 
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contínuo, o Senhor Presidente, vereador Emerson Sais Machado, comenta e 

parabeniza o CDL pelo maravilhoso evento denominado Mérito Lojistas, 

exemplo de espetáculo e organização o que o motivou a pedir uma Moção de 

Congratulações para contemplar esse Clube de Dirigentes. Comenta sobre o 

empréstimo de seu caminhão à Prefeitura, um pedido feito pelo prefeito na 

época de intensa poeira, para ajudar a amenizar a situação, onde foi lavrado um 

termo de cessão de uso para molhagem de ruas. Quando em viagem a Cascavel 

recebeu uma ligação do Sr. Claudinei solicitando o caminhão para buscar um 

trator esteira ganhado pela Prefeitura, estando a oitocentos quilômetros de Alta 

Floresta, trajeto de terra, com bastante pedras, o que levou o vereador a sugerir 

alugar um veículo. O Senhor Claudinei fez um apelo forte e assim foi 

determinado buscar o trator esteira. Na volta o Secretário Elói, comunicou que 

trouxeram o trator, porém havia estragado os pneus devido à sobrecarga, pois o 

trator pesa vinte e dois mil quilos e o caminhão tem capacidade de transporte de 

até vinte mil quilos. Para sua surpresa ficou sabendo que está circulando vídeos 

criticando que o seu caminhão recebeu pneus novos. Avisa que a campanha 

ainda está longe e pede para aqueles que criticam, passem a ajudar o município. 

O Presidente pede dispensa do Intervalo Regimental. Todos Concordam. 

Passando à Ordem do Dia, foi solicitada a autorização para leitura, discussão e 

votação da REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.004/2019 - Dispõe 

sobre a Elaboração da Lei De Diretrizes Orçamentária (LDO), do Exercício De 

2020, e dá Outras Providências, a qual foi discutida pelos vereadores: Mequiel 

Zacarias Ferreira, que esclarece que durante os últimos meses participou de 

discussões sobre a Lei, inclusive votando emendas que considera importantes e 

necessárias, obtendo êxito apenas em duas, sendo as demais recusadas pela 

maioria dos vereadores. Hoje vota a Redação Final incorporando as emendas no 

Projeto originário, diz votar favorável mantendo as ressalvas manifestadas na 

Sessão anterior em relação aos Artigos 14, 15, 18, 19, 47 e 52, que tem pontos 

sensíveis carecendo de correções por ser uma peça orçamentaria indispensável 

para o município, logo apresenta fragilidades; e a vereadora Elisa Gomes 
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Machado, reafirma a fala do vereador Mequiel quanto ao tempo de estudo da 

Lei, relata sobre as emendas e remanejamento que julgou necessárias, vota a 

redação final com todas as ressalvas, e após a votação encaminhará ao tribunal 

de contas as informações que considera pertinente. O Projeto foi posto em 

votação sendo aprovado em primeiro turno por unanimidade.  Nada mais 

havendo a tratar, agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, às 

10h22min o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão, e eu, Joel 

Batista da Silva, Assistente Administrativo, 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. 

 


