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Ata da Quadragésima Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da Nona 

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

de novembro do ano de dois mil e dezenove, com início às 9h21min, 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 votação as Atas das sessões anteriores (39ª Sessão Ordinária e 11ª 

Sessão Extraordinária), às quais foram aprovadas por unanimidade. A seguir, em 

atendimento a solicitação do senhor Presidente, o Secretário, Vereador Marcos 

Menin, fez a leitura das seguintes correspondências recebidas: Oficio nº 

480/2019-GP, Solicita a utilização da tribuna para o dia 03 de dezembro de 

2019, no qual apresentara as ações que o Poder Executivo tem realizado e para 

prestar esclarecimentos aos nobres edis; Convite do Prefeito Municipal Asiel 

Bezerra de Araújo e a Secretária de Educação, Maria Iunar de Freitas Portão 

para prestigiar a inauguração do Projeto Educação em ação: Natal Sustentável, 

desenvolvido pelas escolas “E.M. Laura Vicuña, E.M. Paulo Pires Pereira, E.M. 

Arte de Aprender, E.M. Maria Domingas Mazarello e E.M. Jardim das Flores, 

no dia 02 de dezembro de 2019, na Praça Cultural as 19h00. Ofício n° 311/2019-

DE, encaminha Balancete Financeiro relativo ao mês de outubro de 2019 para 

apreciação desta Augusta Casa de Leis. Após, o senhor Secretário fez a leitura 

das seguintes matérias em apresentação: Indicações n°s 420, 421, 422 e 

423/2019 da autoria da vereadora Elisa Gomes Machado, Indicações nºs 424, 

425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 e 432/2019 da autoria do vereador Mequiel 
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Zacarias Ferreira. 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. A primeira a fazer o uso da 

Tribuna foi a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), qual agradeceu a 

todos. Congratula aos organizadores e participantes da caminhada Passos que 

Salvam, em prol do Hospital de Câncer, agradeceu a secretaria de trânsito e 

saúde que estiveram envolvidas no evento. Parabeniza a prefeitura através da 

diretoria de indústria e comércio, pelo evento realizado no dia 25 de novembro 

na praça, que comemorou o dia do Pioneiro onde se fez presente. Agradece a 

prefeitura através da secretaria de educação e saúde pela aquisição de dois 

veículos que farão parte do departamento de vigilância epidemiológica, e a 

secretaria de saúde que está finalizando a campanha novembro azul onde houve 

várias atividades e participação da população masculina em vários postos de 

saúde do município. Lembrou que sábado próximo, dia trinta de novembro, 

haverá a segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo (dia D) que 

ocorrera em boa parte dos postos de saúde do município em pessoas na faixa 

etária de 20 a 29. Ontem participou juntamente com alguns outros vereadores na 

entrega da nova sede do conselho municipal de educação. Em nome do vereador 

Tuti agradece o belíssimo jantar para entrega da premiação do decimo segundo 

Laço Livre promovido pela Associação do Laço de Alta Floresta onde durante o 

ano teve mais de vinte eventos em diversos pontos do município. Informa sobre 

os trabalhos da secretaria de obras que tem feito esforço para limpeza de pontes 

e bueiros e limpeza nas associações e por último parabeniza a escola de artes 

Ágape e Associação dos Amigos do Talento pelo brilhante evento anual 

ocorrido na sexta, sábado e domingo na praça da cultura. Encerra agradecendo a 

todos. O próximo a utilizar a tribuna foi o Vereador Marcos Roberto Menin, o 

qual saudando a todos os presentes agradece a secretaria de obra que ontem 

esteve na quarta leste onde fizeram um trabalho excelente, ainda que debaixo de 
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chuva, agradeceu também a equipe que realizou a limpeza no bairro Santa Maria 

mais precisamente na Associação, e também agradece a equipe que executou a 

limpeza na creche do Bom Pastor. Fala sobre a vinda do deputado Juarez que foi 

adiada por motivo de força maior, onde pede desculpas a todos os vereadores, 

que em um momento oportuno remarcara sua nova vinda a Alta Floresta. 

Parabeniza os moradores da comunidade Santa Catarina pela missa, onde 

comemoram o dia dos Pioneiros, contando com a presença da família do 

saudoso Ariosto da Riva. Pede ao presidente que faça mais reuniões com os 

vereadores para estabelecer estratégias de solicitações de serviços junto a 

secretaria de obras. O secretário Elói questiona por não haver planejamento, e 

esclarece que esta época exige vários atendimentos emergenciais e pode causar 

descontentamento em alguns; porém todos têm o direito de ir e vir, mas é 

necessário respeitar critérios e atender as demandas mais urgentes. Parabeniza a 

todos os vereadores flamenguistas pelas conquistas do final de semana que sem 

sombra de dúvida enalteceu o Brasil, exalta o número de torcedores do clube em 

Alta Floresta, e parabeniza de forma especial a diretoria do Flafloresta que fez a 

festa, mas manteve a ordem, sem intercorrência policial. Finaliza agradecendo a 

presença de todos. Na sequência, utilizou da palavra a Vereadora Elisa Gomes 

Machado, a qual cumprimentou a todos os presentes na pessoa do Senhor Assis 

homenageado nesta data, diz que o projeto da terceira idade também é de sua 

autoria, assim como a Lei que institui a semana do idoso que conclui com a miss 

e mister idoso. Parabeniza a escola de artes ágape pelo brilhante trabalho na área 

de dança e música. Agradece aos organizadores da caminhada Passos que 

Salvam que obteve participação muito boa da população. De forma singular 

parabeniza e homenageia os pioneiros a qual se sente honrada em ser a autora da 

Lei no ano 2007 instituiu para que sejam reconhecidos esses bravos 

desbravadores que chegaram até 1979, e a partir desta data até 1986 são 

considerados pioneiros. Diz que todas as administrações sempre tiveram o zelo 

de fazer homenagens e reconhecer o valor desses cidadãos. Conta que a missa 

dos pioneiros é realizada todo o ano na Igreja Santa Catarina na entrada da 
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cidade devido ter ocorrido ali a primeira missa em Alta Floresta, sendo 

celebrada pelo padre Geraldo. Informa que na data de ontem foi o dia mundial 

de combate a não violência contra a mulher, onde tem a grata satisfação em 

informar que no ano passado instituiu a Lei; que ainda está trabalhando e 

discutindo; a semana da não violência contra a mulher. Reforça a seriedade da 

Lei dizendo que a cada duas horas uma mulher é assassinada no Brasil, portanto 

é importante também ter em Alta Floresta um Conselho da Mulher forte e 

atuante, também projeto de sua autoria. Este Conselho está organizando e 

refletindo sobre a problemática para na próxima semana discutir e debater sobre 

esta questão tão seria para que possa minimizar a violência contra mulher, que 

acontece de todas as formas, seja um exame preventivo de mamografia ou 

oportunidade de cuidar de sua saúde. Comunica que amanhã dará continuidade 

em suas visitas nas unidades de saúde das comunidades rurais, levantando e 

documentando as necessidades daqueles usuários do sistema, onde passará os 

registros ao prefeito municipal, ministério público e tribunal de contas do 

estado, para conhecimento. Diz que tem trabalhado com afinco em defesa da 

população e dos servidores em relação a questão da saúde e bem-estar, informa 

ainda que na semana anterior não houve a reunião da terceira idade por falta de 

transporte e teme que o próximo encontro esteja comprometido também. Para 

finalizar diz que procurou a secretária de educação para pedir esclarecimento 

sobre 50 sacos de cimento e 35 sacos de cal, que estão estragando na creche 

Laura Vicuña. Na sequência, utilizou da palavra o Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira, o qual cumprimentou a todas e a todos os presentes. Iniciou sua fala 

reforçando os parabéns aos organizadores da Caminhada Passos que Salvam. 

Parabeniza também o Conselho Municipal de Educação pela luta até conseguir 

uma nova sede, tendo em vista que a outra estava em uma situação precária. 

Parabeniza os trabalhos nas Unidades Básicas de Saúde relativos ao novembro 

azul, o qual obteve uma participação significativa, considerando os esforços das 

enfermeiras e das equipes de trabalho das unidades básicas. Parabeniza as 

escolas e especialmente ao IFMT pelos trabalhos desenvolvidos em referência 
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ao dia da Consciência Negra no dia 20. Estende os cumprimentos aos pioneiros 

pelo dia dos pioneiros celebrado em nosso município, com agradecimentos a 

secretaria de indústria e comércio pelo evento realizado na praça cívica. Reforça 

a questão do dia internacional da não violência contra a mulher e destaca a 

importância do Conselho, e pede que as pessoas façam o trabalho de denúncia e 

que não aceitem esse tipo de ocorrência para que a gente supere esta situação. 

Com relação aos trabalhos acompanhados no decorrer deste ano, principalmente 

no segundo semestre, comunica dialogou com o promotor Dr. Luciano para 

tratar a respeito da Águas de Alta Floresta, que cobrou do município resolução 

da empresa que vai fazer a consultoria, questão ainda não resolvida que precisa 

ser acertada, bem como a segunda data que ficou de ser marcada da reunião 

entre município e a concessionária, para se ter ciência de toda a situação e assim 

se possa fazer a revisão justa do contrato. Em relação a praça do pedágio estava 

previsto uma reunião na sexta passada, porém a empresa desmarcou, e em 

conversa com o promotor, o mesmo disse que aguardará até quarta-feira a 

manifestação da empresa, caso esta não se manifeste sobre uma nova data, o 

promotor fara uma provocação oficial exigindo uma reunião para tratar do 

assunto ainda este ano para que todo o trabalho não seja desperdiçado, mantendo 

os moradores cientes e acompanhando a pauta.  Iniciou na quinta o 

acompanhamento do trabalho do Conselho Rural Sustentável do município em 

relação a fiscalização das patrulhas mecanizadas. Esteve em duas visitas na 

quinta-feira; houve também uma na sexta na Pista do Cabeça, a qual não pode 

participar por haver Sessão Extraordinária nesta Casa. Mas nas duas visitas 

feitas às patrulhas, observou que elas não estão sendo bem utilizadas e 

conservadas, fato que precisa ser apurado e mudado, pois, são concessões de 

equipamento público que precisam ser bem cuidados; há ainda que se visitar as 

demais patrulhas, mas será necessário envolver outras instituições. Tem cobrado 

nos últimos três anos sobre os animais abandonados inclusive com previsão 

orçamentaria para construção do centro de zoonoses, criação de lei da semana de 

conscientização, mas de nada tem adiantado e a cada ano que passa, aumenta o 
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número de animais abandonados, sem que haja políticas públicas e 

resolutividade. Cobra o centro de zoonoses, pois não há condições de trabalho 

sozinho. Com relação ao teste seletivo da educação, informa que saiu uma 

decisão de uma ação civil pública, demonstrando a ilegalidade do teste seletivo 

lançado novamente nesse mês; uma das recomendações é que o município tem 

um prazo de 120 dias para lançar o concurso público, lembrou que Tribunal de 

Contas do Estado, havia determinado prazo de 150 dias para a realização do 

concurso, prazo já expirado, em contato com o jurídico soube que estão 

estudando realizar o concurso sem procedimento licitatório (dispensa de 

licitação), advertindo que o ano que vem é ano político, limitando ainda mais os 

prazos, registra-se as cobranças. Encerra agradecendo todas e todos. 

Prosseguindo, utilizou a tribuna o vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), que saudou a todos os presentes. Inicia pedindo a líder que 

comente a vinda do prefeito à Câmara. A vereadora Aparecida agradece o aparte 

e reforça a comunicação de que na próxima terça feira dia três, o prefeito Asiel 

estará presente na sessão da Câmara prestando todos os esclarecimentos sobre os 

últimos seis meses de sua administração, alertando que a população não poderá 

fazer cobranças, fazer perguntas ou pedir informações, ficando a cargo dos 

vereadores este expediente. Encerra convidando a presença de todos. 

Continuando o vereador Mendonça, enaltece o prefeito que se colocou ao dispor 

da Casa, sem nenhuma pressão, para falar do seu mandato informando a 

população. Fala sobre as casas populares e a necessidade de famílias saírem do 

aluguel, pois é inconcebível uma pessoa que ganha salário mínimo, pagar 

setecentos, oitocentos reais em aluguel; pessoas nesta condição sonham em ter 

sua casa própria para morar com dignidade. Há rumores e as pessoas perguntam 

se haverá entrega de casa populares, o vereador crê que neste mandato não sairá 

nada, pela quantidade de casa, pela distância e por se tratar de um projeto do 

governo federal e depender do estado. O município tem feito o que pode, doou a 

área, mas não se pode mentir para os cidadãos que aguardam ansiosamente por 

este sonho. Agradece ao secretário Elói pela ponte do Cidade Bela, anseia que 
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aquela ponte seja um modelo para município, com arborização em seu entorno, 

com espaço gramado, meio fio, pista de caminhada e bem sinalizada. Fala sobre 

o centro de reabilitação no fundo da praça, o maior do Estado, obra bem-

acabada e de encher os olhos. O Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais 

Machado, passou a condução dos trabalhos ao Primeiro Secretário para fazer 

uso da tribuna. Iniciou cumprimentando a todos os presentes. Comenta a atuação 

dos agentes de trânsito, que estão multando de forma agressiva, tendo como 

exemplo uma funcionária da Casa que ultrapassou um caminhão e foi acoimada 

em R$ 1440,00, diante da situação sugere aos colegas que se faça um ofício ao 

executivo solicitando a mudança dos agentes de trânsito para guardas municipal. 

Hoje eles não ocupam a função de guarda municipal e nem de agentes de 

trânsito são TAF (Técnico de Arrecadação de Fiscalização), recomenda e conta 

com assinatura dos treze vereadores para que o prefeito mande para esta Casa 

Leis essas mudanças por se tratar de servidores públicos. Lembra que a guarda 

municipal, tem por finalidade cuidar dos bens públicos do município, efetuar 

prisões por tráfico de drogas, aliciamento de menores, vigiar escolas entre outras 

coisas. Em seguida comenta que conversou com o secretário de saúde sobre falta 

de medicamentos em postos de saúde e foi comunicado de que a legislação não 

permite que haja medicamentos em postos que não tenham médicos, para evitar 

a auto medicação e outros problemas, disse que os médicos atendem as 

localidades toda semana e levam consigo os medicamentos. Solicitou do 

secretário que os postos tenham ao menos medicamentos básicos que não 

necessite de prescrição.  Solicitou aparte o vereador Dida o qual foi atendido, 

agradeceu ao presidente e o público presente. Fala para vereador Emerson que 

os postos estão em situação de abandono total, não nem tem medicamento 

básico, fica feliz que o secretário esteja mudando de postura; aproveita o ensejo 

para comunicar que a casa de apoio está com o aluguel atrasado e que estão 

mudando para um outro local onde o aluguel é maior, avisa que pedira 

explicações para o prefeito por escrito na próxima Sessão. O presidente diz que 

é necessário fazer o certo, gostaria que os postos atendessem 24 horas, mas não 
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é possível. No passado chegou a cair postos de saúde, hoje não é perfeito, mas 

Alta Floresta tem oito postos de saúde referência no estado, conclui-se que 

houve um grande avanço. O vereador Charles, faz uma breve explicação sobre o 

assunto em pauta que trata da dispensação, armazenamento e prescrição de 

medicamentos; que o conselho regional de farmácia orienta para que haja 

dispensação ou armazenamento de medicamentos é necessário haver um 

responsável técnico ou seja um farmacêutico que vai observar os procedimentos 

técnicos necessários, fala que há falta de critérios e hoje, é possível comprar 

alguns medicamentos em supermercado, algo que pode trazer sérias 

consequências ao usuário, por outro lado na farmácia pública há determinação 

de que tenha um farmacêutico, logo este é um problema de legislação. Em 

seguida o presidente salienta que os esclarecimentos foram feitos por um 

médico, que os colegas precisam ter coerência no que falam pede que seja 

respeitado o momento de cada um. Ato contínuo, o Senhor Presidente solicitou 

do Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo regimental, o qual 

todos concordaram. Na sequência, passando à Ordem do Dia, foi lida e 

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

002244//22001199,,  qquuee  eemm  ssúúmmuullaa  AAuuttoorriizzaa  oo  mmuunniiccííppiioo  aa  rreeccoonnhheecceerr  ee  ooffiicciiaalliizzaarr  ccoommoo  

eevveennttoo  ddee  ccaarráátteerr  ttrraaddiicciioonnaall,,  AAmmbbiieennttaall,,  ccuullttuurraall  ee  ppooppuullaarr,,  OO  ““MMuuttiirrããoo  DDee  

LLiimmppeezzaa  DDoo  RRiioo  TTeelleess  PPiirreess””,,  ee  ddáá  oouuttrraass  pprroovviiddêênncciiaass,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddooss  

VVeerreeaaddoorreess  OOsslleenn  DDiiaass  ddooss  SSaannttooss  ((TTuuttii)),,  AAppaarreecciiddaa  SSccaattaammbbuullii  SSiiccuuttoo  ((CCiiddaa)),,  

CChhaarrlleess  MMiirraannddaa  MMeeddeeiirrooss,,  DDeemmiillssoonn  NNuunneess  SSiiqquueeiirraa,,  EElliissaa  GGoommeess  MMaacchhaaddoo,,  

EEmmeerrssoonn  SSaaiiss  MMaacchhaaddoo,,  JJoosséé  AAppaarreecciiddoo  ddooss  SSaannttooss  ((CCiiddããoo)),,  LLuuiizz  CCaarrllooss  ddee  

QQuueeiirroozz,,  MMaarrccooss  RRoobbeerrttoo  MMeenniinn,,  MMeeqquuiieell  ZZaaccaarriiaass  FFeerrrreeiirraa,,  RReeiinnaallddoo  ddee  SSoouuzzaa  

((LLaauu)),,  SSiillvviinnoo  CCaarrllooss  PPiirreess  PPeerreeiirraa  ((DDiiddaa  PPiirreess))  ee  VVaallddeecciirr  JJoosséé  ddooss  SSaannttooss  

((MMeennddoonnççaa));;  pprroojjeettoo  eemm  ddiissccuussssããoo,,  eemm  vvoottaaççããoo,,  pprroojjeettoo  aapprroovvaaddoo  ppoorr  

uunnaanniimmiiddaaddee..  22))  PPrroojjeettoo  ddee  RReessoolluuççããoo  nnºº  000033//22001199,,  que em súmula altera 

disposto no § 2º, nos incisos I e III do § 3º, bem como retifica o IV para V, do 

artigo 108, da resolução legislativa nº 078/1995 – Regimento Interno da Câmara 

Municipal, de autoria dos vereadores Emerson Sais Machado, Aparecida 
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Scatambuli Sicuto (Cida), José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de 

Queiroz, Marcos Roberto Menin, Reinaldo de Souza (Lau), Valdecir José dos 

Santos (Mendonça), e Demilson Nunes Siqueira. Em discussão. O vereador 

Mequiel, comenta sobre a alteração do Regimento e avalia que a primeira parte 

do projeto é tranquilo, que trata do envio eletrônicos de informações que na 

pratica já é o que acontece. Contudo, vota contrário devido não concordar com a 

questão da liderança, por considerar desnecessário e improdutivo uma vez que 

há o uso da tribuna por todos os vereadores, não vê essa mudança como algo 

prático, uma vez que na tribuna se estabelece o debate, e as cobranças 

normalmente são por feitas por Requerimentos, não cabendo esse papel de 

responder em tribuna e na hora da sessão as questões. Em seguida fala a 

vereadora Elisa, que também acha desnecessário, uma vez que as solicitações 

são feitas por indicações e requerimentos, dizendo que o líder não está aqui com 

a função de responder vereador, por seu ponto de vista vota contrário. O 

vereador Emerson pede autorização para falar por ser um dos autores e esclarece 

aos presentes o uso da tribuna, para que a líder fale por último para poder 

esclarecer assuntos do executivo. Em seguida o vereador Dida faz seu 

comentário dizendo achar desnecessário por sua experiência uma vez que na fala 

do orador o líder pode pedir aparte. Lembrou que por inúmeras vezes a líder 

anunciou obras do executivo, mas não respondeu aos requerimentos feitos por 

membros desta Casa, e, portanto, também vota contrário. Na sequência o 

vereador Menin, diz que a líder está aqui para defender o Prefeito, que a 

hipocrisia prevalece conforme o tamanho da plateia, por isso vota favorável. 

Novamente o vereador Dida pede a palavra, dizendo que o termo do vereador 

Menin não caiu bem, e diz que politicagem só se for por parte do vereador 

Menin, uma vez que há respeito com a sociedade e trabalho com decência, pede 

que seja menos agressivo e respeite os companheiros. Em seguida o vereador 

Menin, comentou que não disse nome e defende o prefeito e quando defende 

alguém vai até o fim e defende a união e trabalho por Alta Floresta. Na 

sequência o vereador Mendonça, diz que a casa estando cheia há influência em 
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fazer entender o projeto de forma errada. Defende o projeto por ser permanente 

não apenas neste mandato diz que é preciso que o líder fale por último para 

defender o executivo. O Presidente Emerson esclarece que o nome do Vereador 

Charles não está inserido no projeto devido ele estar em viajem no período. 

Consecutivo falou o vereador Charles, que esclarece que há um equívoco com 

relação a liderança, ela é um meio, e deve ser imparcial, ou seja, estabelecer a 

comunicação do executivo com o legislativo de forma clara, ser líder não é estar 

comprometido com o Prefeito. Logo após o vereador Luiz Carlos, diz que vota 

favorável, e por sua experiência os vereadores vão ganhar com isto, pois haverá 

respostas do representante do Executivo aqui durante as Sessões, cita o exemplo 

do presidente falar por último. O vereador Cidão faz uso da palavra, dizendo que 

vê com tranquilidade e não entende a discussão, diz que dependendo da fala tem 

a necessidade usar a tribuna, e entende que a líder muitas vezes precisa falar por 

último, marcar as perguntas durante a Sessão e responde-las no final, diz que 

vota favorável. Logo após o vereador Demilson, se manifesta dizendo achar 

interessante o projeto, pois ele mesmo já sentiu a necessidade de interpelar a 

lidar, mas não o fez por ela já ter feito o uso da tribuna. Acha importante tantos 

os vereadores obterem as respostas quanto o público que prestigia a Casa, por 

isso vota a favor. Em seguida o presidente faz uma breve consideração dizendo 

que o projeto não prejudica ninguém e solicita mais união da Casa. Poe em 

votação o Projeto de Resolução 003/2019, aprovado com votos contrários dos 

vereadores Silvino Carlos Pires Pereira, Elisa Gomes Machado e Mequiel 

Zacarias Ferreira.    33))  RReeqquueerriimmeennttoo  NNºº  008822//22001199  (requer, nos termos 

regimentais, após ser consultado o Douto e Soberano Plenário, que seja oficiado 

a Secretaria Municipal de Ação Social, que providencie o envio de informações 

a esta Casa de Leis das famílias cadastradas no Programa de Habitação Popular 

do município, especificamente no projeto implantado no loteamento 

“Residencial Alvorada” das 412 unidades habitacionais, remetendo listagem 

contendo o nome, endereço e telefone das pessoas que outrora foi apresentada 

na Caixa Econômica Federal, para apreciação.) O qual foi aberto a discussão 
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pelo vereador Dida, que começou dizendo que a Câmara autorizou a doação da 

área, e o prefeito vem lutando a sete anos. O vereador afirma que a Câmara quer 

fazer a entrega destes lotes é a favor desde que tenha infraestrutura mínima, e 

respeitando a ordem de inscrição das pessoas que aguardam a vários anos 

retirando da lista aqueles que porventura já tenham sua Casa própria. Diz que 

havendo ausência de algum inscrito antigo, podem denunciar ao vereador Dida 

que fará as devidas verificações para que ninguém seja prejudicado. Alerta ainda 

que o ano que vem não serão feitas entregas de lotes por se tratar de período 

eleitoral. Logo após o vereador Mequiel, diz que também tem acompanhado os 

trabalhos do vereador Dida em relação ao assunto e solicitou inserir sua 

assinatura no Requerimento, devido a necessidade de fiscalizar e acompanhar 

esse processo, pois já ouviu uma série de situações controversas de falas que são 

preocupantes, sendo importante fazer se verificações mais de perto, evitando 

haver atos de corrupção por parte de quem quer que seja. Em seguida a 

vereadora Elisa, esclarece que este Projeto já foi objeto de dois Requerimentos 

feitos por ela, pois trata se de uma história longa desde a doação da área até a 

sua devolução por inaptidão da empresa responsável, refazendo posteriormente a 

doação aos Amigos do Samambaia, tudo em regime de urgência; as pessoas 

precisam da moradia. O que deixou a vereadora surpresa foi a revogação da área 

novamente e a prefeitura ser responsável pelo loteamento naquele local; a sua 

comissão solicita infraestrutura. O que deixa a vereadora preocupada é que 

existe um processo em andamento, a caixa aprovou essas pessoas, agora não 

serão as casas, serão os lotes, é preciso acessar esses documentos para fiscalizar 

a necessidade da moradia para as pessoas é indiscutível, o município tem um 

déficit de habitação enorme, O Presidente Emerson pede autorização para falar 

de onde está. Diz ser favorável ao Requerimento, uma vez que a prefeitura seja 

responsável pelo loteamento, que ao menos faça com a infraestrutura mínima, 

aquelas pessoas precisam ser tratadas com zelo. Em seguida fala o vereador 

Demilson, que comenta sobre as senhas e diz ser favorável a um levantamento 

para apurar a necessidade de cada um, pois acredita que várias famílias já 
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tenham Casa própria. Após fez uso da tribuna a vereadora Cida que também 

comenta sobre as senhas e diz que o prefeito não tem conhecimento, e diz ser 

favorável ao Requerimento, e há a necessidade de apurar, e verificar quem 

poderá construir a casa em si. De fato, é preciso emendar o Projeto para que o 

loteamento tenha aos menos estrutura básica. O próximo a utilizar a tribuna foi 

vereador Cidão, que diz ser um assunto delicado, e é favorável ao 

Requerimento, afirma a necessidade de fazer uma doação completa com casa e 

infraestrutura. Na sequência o vereador Menin, diz ser favorável ao 

Requerimento e ser contrário a doar o lote, pede que seja adiado para o ano que 

vem e buscar junto ao Deputado Juarez Costa, recursos para doar as 412 casas 

prontas. Em seguida o vereador Luiz Carlos, parabeniza o vereador Dida pelo 

Requerimento e o presidente pela a emenda que esta tramitando em relação a 

este projeto de doação de lotes, diz que concorda com o discurso do vereador 

Demilson, a lista existe e pode ser que aja pessoas que tenham casa própria, é 

precisa rever a listagem e reiniciar o debate nesta Casa. Logo após o vereador 

Tuti, solicita a retirada do projeto de doação por considerar vergonhoso votá-lo 

da forma como está, esta Casa mudou a Lei para que os loteamentos viessem 

com a infraestrutura básica, logo a Prefeitura tem que entregar os lotes com 

infraestrutura básica. O presidente diz que é preciso resgatar a área que está em 

nome da empresa que iria construir as casas, e retirar a cláusula que fala do 

loteamento. Em seguida o vereador Mendonça, parabeniza o vereador Demilson, 

segundo o vereador ele tem conhecimento que há pessoas que já tem casa, e o 

local onde aventa a possibilidade da doação dos lotes, encontrasse em situação 

de abandono, ressalta a importância da fala do vereador Tuti. Logo após o 

vereador Lau, parabeniza o vereador Dida, relembra as situações passadas, as 

senhas foram entregues em outra administração. Em relação ao terreno diz que é 

necessário fazer a devolução ao município. O município doa o loteamento, o 

estado faz a infraestrutura e a Caixa constrói as casas. Esse seria o procedimento 

correto. Também acha adequado a líder retirar o projeto e haver a devolução do 

loteamento ao município. Logo após o vereador Charles, parabeniza os autores 
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do Requerimento, questiona a legalidade e transparência, e a distribuição dos 

lotes, diz que o tudo começou na administração da Prefeita Izaura, passou por 

todo o processo, nada aconteceu porém a área, foi adquirida, houve uma doação 

que não deu certo e agora é preciso recuperar a aérea por não terem cumpridos 

os requisitos. E preciso reavaliar os pretendes criando uma comissão da Câmara, 

Ministério Público e representantes da sociedade, para analisar a questão social, 

econômica e outras questões pertinentes de cada família. Há a necessidade 

entregar para o cidadão o prometido com o mínimo de dignidade e respeito pelo 

governo público. Na sequência a vereadora Elisa, esclarece que o projeto passou 

por sua comissão onde ela está relatora que trata apenas da revogação da lei de 

doação do Amigos do Samambaia e transforma em área de ZEIS para que se 

possa fazer um loteamento popular. Sua comissão fez uma emenda pedindo a 

infraestrutura básica, porém a lei federal exige que área de ZEIS tenha apenas a 

infraestrutura menos o asfalto, entretanto gostariam que fosse obedecido a lei 

municipal. A matéria foi posta em votação, sendo aprovada por todos. 44))  MMooççããoo  

nnºº  005511  //22001199  Congratulações com o senhor Sizinande Lemes (Assis) vencedor 

do concurso Mister Terceira Idade 2019 realizado no CTG Alta Floresta. 

Autoria: Vereador Emerson Sais Machado. Moção em discussão. O vereador 

Emerson Sais Machado pede que o Senhor Assis se levante para ser 

homenageado e parabenizado, diz que é uma simples homenagem, porém 

conferida com muita honra e privilégio. A moção foi posta em votação sendo 

aprovada por todos. 55))  MMooççããoo  nnºº  005522//22001199, Congratulações com as senhoras 

Janete Ramos Monteiro e Elizete Damasceno Colonato Moreira dos Santos, 

sócias comerciantes dos produtos da empresa de cosméticos Mahogany, pela 

recente inauguração da loja franqueada no município e relevante contribuição 

para o desenvolvimento econômico e social de nossa cidade. Autoria: Vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida). Moção em discussão. A vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), de modo singular agradece suas 

homenageadas, a qual acrescentou razões a sua propositura, enaltecendo, 

reconhecendo e parabenizando o trabalho desenvolvido pelas suas 
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homenageadas. A moção foi posta em votação sendo aprovada por todos. 

Encerrada a Ordem do Dia, a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, na 

qualidade de presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, 

solicitou a dispensa de redação final do Projeto de Lei nº 024/2019 e Projeto de 

Resolução nº 003/2019, que colocada a deliberação do plenário, foi aprovada 

por unanimidade, o Senhor Presidente comunicou aos 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 11h08min. 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.  


