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Ata da quadragésima primeira Sessão Ordinária, da terceira Sessão Legislativa, 

da nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos três dias do 

mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, com início às 09h16min 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. Neste intermédio o senhor 

presidente convidou Excelentíssimo Prefeito Asiel Bezerra, para ocupar a mesa 

dos trabalhos. Passando ao Expediente, foram colocadas em discussão e 

votação as atas das sessões anteriores (39ª Sessão Ordinária), a qual foi 

aprovada com a ausência do vereador Oslen Dias dos Santos. Em seguida, 

solicitou do Senhor Secretário a leitura das correspondências recebidas que 

assim o fez, a saber: Convite para participar da Oficina sobre Sistema Estadual 

Integrado da Agricultura Familiar (SEIAF) no estado do Mato Grosso que 

acontecerá dia 06/12/2019, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas, 

autoria Governo do Estado do Mato Grosso; Oficio s/nº, Senhor Jucelino G. 

Pinheiro, Presidente da APROFAF (Associação dos Produtores Rurais Urbanos 

e Suburbanos Feirantes de Alta Floresta), solicita elaboração de lei que trata da 

isenção da taxa de horário especial cobrado dos membros da associação; Oficio 

s/nº, Senhor Jucelino G. Pinheiro Presidente da APROFAF (Associação dos 

Produtores Rurais Urbanos e Suburbanos Feirantes de Alta Floresta), pede apoio 

no sentido de solicitar ao Executivo Municipal que retorne a pagar a energia 

elétrica da associação; Oficio n° 037/2019, solicita representa do Poder 

Legislativo para participar da reunião da COOPERPAM no dia 12/12/2019 com 
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a finalidade de financiamentos para cooperados, Autoria Valmir Valverde Biega 

Presidente da Cooperpam; Oficio n° 092/2019 em resposta ao Oficio n° 

524/2019 – GAB, autoria Andre da Silva Souza Diretor de Operações Iguá Mato 

Grosso. Após, o Senhor Secretário fez a leitura das matérias em apresentação 

que assim o fez, a saber: Indicações n°s 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 e 

441/2019 de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; Indicações n°442, 443, 

444, 445, 446, 447, 448, 449 e 450/2019 de autoria do vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira. Senhor Presidente informou que as matérias ora apresentadas 

serão encaminhadas conforme disposição regimental. Neste momento, em 

conformidade com o disposto em nosso Regimento Interno, o Senhor Presidente 

colocou a Tribuna, por até quarenta e cinco minutos, à disposição do Senhor 

Prefeito Municipal, Asiel Bezerra de Araujo, o qual estará apresentando 

Relatório Geral sobre sua administração. De princípio o Senhor Prefeito, Asiel 

Bezerra de Araujo que cumprimentou a todos, comunicou que utilizará o 

PowerPoint como ferramenta para apresentação do resumo das principais 

atividades do Executivo do ano corrente. Disse que nesta apresentação irá 

apresentar o desenvolvimento do município. Afirmou que o poder público 

sozinho não conseguiria nada, mas graças à parceria que vem ocorrendo entre 

público e o privado, conseguiram grande desenvolvimento no município. 

Relembrou que no início de seu mandato priorizou três áreas, sendo essas, a 

agricultura, educação e turismo, contudo convidou Senhor Wilson Sierra para 

representar o setor de agricultura e o Senhor Professor Tobias como 

representante da educação, e citou algumas atividades que representam o 

turismo como, por exemplo, e o festival gastronômico.  Informou que hoje o 

Poder Executivo conta com 1.680 servidores dentre eles, 11 secretários e 11 

diretores, sendo que destes, 943 são efetivos e 737 são contratados. Informou 

ainda que, a Secretaria de Educação hoje possui 506 servidores contratados. 

Disse que o Executivo tem muitas contratações, porém se não houver 

contratação, não há como oferecer um ensino de qualidade, sendo “um mal 

necessário”. Comentou que no dia primeiro de dezembro, a Concessionária 
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Centro-Oeste Airport assumiu a gestão do aeroporto do município e o 

planejamento é investir 70 milhões no aeroporto, ao longo de trinta anos. 

Pontuou as várias empresas que estão investindo no município entre elas, a 

Magazine Luiza, Atacado Machado e Havan e segundo o Prefeito, essas 

empresas geraram diretamente entorno de 600 empregos diretos entre outros 

empreendimentos. Disse que semana passada assinou a autorização para a 

construção do 29° loteamento, todos ocorridos em seus mandatos, e só reforça o 

nítido crescimento de Alta Floresta. Afirmou que Alta Floresta é o pólo 

Regional da Agricultura, disse que esse ano foi realizado o 4° estradeiro, e  que 

presenciou a finalização de asfalto na BR 163 até o porto do Miritituba, assim 

conquistando um dos principais objetivos do evento. Informou que as metas até 

o término de seu mandato em 2020 é conseguir o Asfalto do trevo Piovesan ao 

município de Novo Mundo/MT, juntamente com a ponte do Rio Teles Pires na 

área agrícola colocando de vez Alta Floresta como pólo agrícola do Brasil, e 

outra meta é a conclusão dos leitos de UTI no Hospital Regional. Apresentou a 

Evolução da área de plantio de soja em Alta Floresta e segundo os dados no ano 

de 2013/14 eram 11 propriedades com 5.550 hectares, já no ano de 2019/20 são 

66 propriedade com 35.500 hectares, tendo um aumento de área de plantio de 

645%. Exibiu também o crescimento do plantio do milho que em 2015 era de 

5.600 hectares, e hoje está com 15.500 hectares. Afirmou também que a 

produtividade de sacas por hectares está entre as maiores da região com 60 sacas 

por hectares, com um aumento de 20% comparado com a Safra do ano anterior. 

Falou que Alta Floresta se tornou pólo educacional com diversas faculdades 

particulares e a UNEMAT e a IFMT oferecendo diversidade no ensino superior 

para todos. Lembrou também da Escola Estadual Militar do Corpo de 

Bombeiros Dom Pedro II que se instalou no município, que assiste 253 alunos e 

emprega 32 profissionais, tornando-se referência de escola militar no país.  

Sobre o turismo, segundo o prefeito de Alta Floresta, é o portal da Amazônia 

com uma enorme diversidade de rios e matas para prática do turismo, porém 

ainda há muito para ser desenvolvido na área. Demonstrou as atividades 
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realizadas pelas secretarias e iniciou pela a Assistência Social, citou a realização 

do casamento coletivo, os 5.248 atendimentos junto ao CRAS, e 1.714 

atendimentos pelo CREAS além das Conferências Municipais; Campanha FIA 

(Fundo da Infância e da Adolescência 2019); Programa Criança Feliz; 

Campanha Agasalho; Parcerias com a Sociedade Civil e a Campanha Natal é 

Luz. Relembrou que seu pediu para secretaria de Assistência Social que em seu 

mandato nenhuma criança na cidade passasse fome. Comentou que na área de 

assistência social está recebendo investimentos na infraestrutura com reformas 

estruturais, o que possibilitará melhora no atendimento dos usuários. Disse que 

há um projeto de construção no município do maior CRAS do Brasil. Seguindo, 

sobre a Secretaria de Agricultura disse que aconteceu o atendimento a 

produtores – técnico/ administrativo (mecanização agrícola/piscicultura), 

Projetos como Pró Leite, Pró Café, S.I.M; Pet Terapia e eventos como o 3º 

expansão sobre potencial agrícola e 4º estradeiro rota – Alta Floresta - MT X 

Santarém – PA algumas dessas atividades citadas com parcerias técnicas da 

Unemat, Indea, Empaer, Ceplac. Sobre a Secretaria de Desenvolvimento e suas 

ativadas, tiveram visitas a políticos e empresários locais e intermunicipais, 

Palestras, Apoio e fomento a Eventos realizados na cidade, Levantamento de 

novos empreendimentos, Instalação da METAMAT, 292 Lotes 

Georreferenciamento nas Glebas Jacamim e Vila Rural I e II, 2.000 

Atendimentos junto ao setor de meio ambiente, 500 novos processos 

demandantes, 200 processos licenciados, 40 licenças ambientais emitidas para 

novos empreendimentos. Em Seguida, relatou as atividades realizadas pela 

Secretaria de Saúde, sendo a inauguração da USF XIII – Ana Neri / Setor B, 

auxilio da Frota com 04 novos veículos e ainda ônibus semi novo, Projeto Saúde 

na Rua, Novos Equipamentos de informática e de apoio na rede de saúde, 

26.913 atendimentos na rede; 600 cirurgias gerais; 900 consultas psicológicas; 

1.600 consultas de nutrição, 2.884 fonoaudióloga, 400 psiquiatrias. Atividades 

relacionadas à Secretaria de Educação, a rede municipal atende 4.727 alunos, 

teve também a manutenção do Transporte Escolar, crianças em atendimento 
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escolar inscritas no Programa Bolsa Família, Realização da Semana do 

Momento Literário, Gincana Ecológica nas escolas, valorização da categoria e 

Natal Sustentável. Seguindo, sobre a Secretaria de Esporte que realizou 

Atendimento nas modalidades esportivas, Projeto “Esporte em Ação” – atende 

780 alunos, Realização de campeonatos (copas) – com apoio em diversos 

eventos realizados no município – cerca de 2.800 atletas envolvidos, apoio a 

atletas das artes marciais do município com reconhecimento estadual, nacional e 

internacional. Na Secretaria de Infraestrutura que tiveram atividades de  

patrolamento, encascalhamento, construção de pontes de madeira, tubulação 

armico,  construção e recuperação de bueiros, pavimentação asfáltica em 

parceria com os moradores, com o apoio aos trabalhos a equipe Nova Chance. 

Finalizou com a seguinte frase: “Ao aproximar o encerramento do ano de 2019, 

tenho somente a agradecer. Primeiramente a Deus, por tudo que tem 

proporcionado à nossa cidade, aos poderes constituídos que somam em 

formarmos uma sociedade mais justa, aos servidores públicos pela ação direta 

dos mesmos atendendo os cidadãos.” Agradeceu a atenção de todos. Passando 

ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores 

que o tempo destinado a cada um seria de até cinco minutos, inclusive, 

facultados a formularem suas perguntas ao prefeito, conforme sorteio bimestral 

e inscrição. O primeiro a usar a tribuna foi o vereador Reinaldo de Souza (Lau) 

cumprimentou a todos os presentes. Disse ao Senhor prefeito que quando ele 

assumiu a administração, a situação das pontes em todo o município eram todas 

precárias, onde ocorriam acidentes com carros caindo no rio, mas que hoje, o 

prefeito com toda sua equipe trabalharam e a realidade mudou, afirmou que cem 

por cento do perímetro urbano não existem mais pontes de madeira. Citou 

caminhões que não foram mostrados, caminhões de lixo, patrol, tudo adquirido 

na sua administração. O estradeiro que trouxe o resultado positivo para o 

município e toda região. Afirmou ao prefeito que não é daqueles que falam, mas 

faz e pensa também nos municípios no entorno, que quando vai para o estradeiro 

faz convite a todos os prefeitos, que é um prefeito que defende toda a região. Em 
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relação à saúde afirmou que o foi o que mais fez, construindo oito postos de 

saúde. Citou também a pavimentação asfáltica, e afirmou que muitas outras 

obras virão em 2020. Manifestou um pedido ao prefeito, que fez muito, o 

possível referente aos postos de saúde da zona urbana, e agora pede uma atenção 

maior aos postos de saúde da zona rural, afirmou que ele e a vice-prefeita têm 

ido e acompanhado, juntamente com o secretário de saúde que estava ali 

presente. Finalizou sua fala agradecendo ao empresário Rogério Zilo pela 

presença. Na seqüência, utilizou a tribuna o vereador José Aparecido dos 

Santos (Cidão) que cumprimentou e agradeceu a todos os presentes. 

Parabenizou a vice- prefeita por estar firme até o final do mandato do prefeito 

Asiel, se mostrando capaz e companheira, se mantendo ao lado do prefeito que 

tem transformado o município, para trilhar os melhores caminhos. Agradeceu ao 

prefeito pelo empenho e apoio, na realização do asfalto no bairro onde reside, 

Boa Nova, que era uma comunidade esquecida, e hoje graças ao Deputado 

Juarez, e empenho do prefeito, está se tornando um dos melhores bairros. 

Afirmou que ao lado de uma grande administração, tem que estar grandes 

secretários, que têm colaborado para o sucesso do município. Fez agradecimento 

a cada secretário, e cada funcionário público, equipes de imprensa. Fez 

agradecimento em especial à Secretaria de Educação em nome da secretária 

Iunar, agradecimentos aos diretores, professores, e a todos os colaboradores que 

fazem com que as escolas tenham um bom andamento. Encerrou sua fala 

desejando a todos um Feliz Natal e próspero ano Novo. Em sequência utilizou à 

tribuna a vereador Charles Miranda Medeiros, cumprimentou a todos os 

presentes, agradecendo pela presença.  Agradeceu pelos investimentos e apoio 

do empresário Wilson Sierra, pela relevante contribuição para o 

desenvolvimento do município. Disse que, como vereador, servidor público e 

também usuário da rede pública, pode afirmar que, dentre os 23 anos que reside 

em Alta Floresta, percebeu a melhoria em todos os setores, no tratamento e 

benefícios ao servidor público no município. Afirmou que o prefeito passou por 

situação de impeachment, enfrentou problemas do Governo Estadual, de outra 
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“bandeira política”, que o prefeito foi prejudicado pela “pedalada fiscal” que 

aconteceu no último governo, recursos que ficavam bloqueados em nível de 

governo federal, e também a questão de seu primeiro mandato não ter acertado 

na escolha do vice. Elogiou a vice-prefeita Marineia, pela parceria e fidelidade 

ao prefeito. Disse que o prefeito superou suas dificuldades e se mostrou como 

um político em desenvolvimento, que conquistou a credibilidade da população, 

onde conseguiu resgatar sua boa imagem frente às pessoas. Encerrou sua fala 

parabenizando e manifestando que o prefeito está “deixando a casa muito mais 

arruda do que pegou”. Prosseguindo utilizou à tribuna a vereador Oslen Dias 

dos Santos (Tuti) cumprimentou a todo o público presente. Disse que, em 

relação aos postos de saúde da zona rural, que esteve conversando juntamente 

com o prefeito e o secretário de saúde, e respondendo a questão colocada pelo 

vereador Lau, está garantido que nenhum posto de saúde será fechado, mas sim, 

melhorar, com a palavra de ambos, prefeito e secretário. Informou que em 

relação ao Posto de Saúde da 5ª Oeste haverá uma reunião no dia, pela tarde, e 

sobre o Posto Nova Aliança vai ser realizada melhora e adequação para o ano 

que vem. E na 3ª Leste para o ano que vem, vai ser estruturado e adequado para 

atender toda aquela região. Afirmou que a dificuldade enfrentada pela secretaria 

de saúde hoje é que os profissionais estão se aposentando e não está encontrando 

pessoas qualificadas como técnico de enfermagem, que moram na região para 

ser feita a substituição. Afirmou não ter nenhuma pergunta, mas sim quer 

agradecer ao prefeito pelo apoio e parceria com a comunidade, para realização 

do asfalto no município, citou bairros Jardim Araras, sol Nascente, e Setor EG. 

Fez mais algumas considerações. Em seqüência, utilizou a tribuna a vereador 

Luiz Carlos de Queiroz que cumprimentou a todos.  Parabenizou o prefeito por 

ter lotado o auditório da Câmara Municipal e trazer empresários para prestigiar a 

sessão. Afirmou que senhor prefeito é referência para política da região. Disse 

que não é fácil o município ter que dar manutenção em estradas estaduais dentro 

do município. Agradeceu a todos os ex-prefeitos e afirmou que o Aziel é o 

prefeito que mais fez para o município e isso demonstra o tamanho do 
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investimento do município. Pediu para o prefeito realizar o “refis”. Fez mais 

algumas ponderações e agradeceu a atenção. O próximo a usar a tribuna foi o 

vereador Marcos Roberto Menin que cumprimentando a todos, relembrou a 

primeira fala que fez para o prefeito “que não fazia parte do palanque do 

prefeito, mas faria parte de sua base”, agradeceu ao deputado Dilmar Dal Bosco 

pela realização fundiária no município na vila rural com a patrulha mecanizada. 

Lembrou também dos seis milhões do deputado Juarez Costa para asfaltar os 

bairros do município. Disse que o governador do Estado prometeu kits de 

bueiros para melhorar as estruturas de escoamento. Agradeceu a todos por 

atender os pedidos do vereador. Fez mais algumas considerações. A próxima a 

fazer uso da tribuna foi a vereadora Elisa Gomes Machado, iniciou sua fala 

agradecendo a presença do prefeito e cumprimentou a todos os presentes na 

sessão. Parabenizou todas as escolas municipais, pelo belo projeto “Natal 

Sustentável”, em nome da Secretária de Educação presente na sessão, afirmou 

ser muito importante a questão da sustentabilidade, sendo positivo que as 

crianças já cresçam com esta visão. Agradeceu ao prefeito por tudo que já foi 

feito até agora, e afirmou que “viu a apresentação como “bonita e poética”, mas 

que não tiveram números, e foi importante para quem não teve a oportunidade 

de ver a valorização e para os empresários que não medem esforços, que estão 

investindo em Alta Floresta e ajudando a construir o município. E agradeceu ao 

apoio que o prefeito vem dando a essas pessoas que o tem procurado. Afirmou 

que fazem muitos requerimentos porque é a forma que têm para cobrar, pois as 

coisas não são muito claras. Agradeceu o Secretário de Saúde, que respondeu 

não requerimento referente à UPA, que está o processo em Brasília esperando a 

mudança necessária., mas não pode dizer o mesmo em relação ao requerimento 

quanto a reabertura da farmácia básica da Rodoviária. Disse que existem dez 

farmacêuticos no município, sendo oito efetivos e dois contratados, por isso não 

justifica a farmácia básica da Rodoviária estar fechada. E que o secretário se 

ateve a responder o requerimento apenas relativo aos medicamentos básicos, de 

primeiros socorros lá na unidade de saúde, e que para responder, o secretário 
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usou uma Lei de 1973., mas que de lá para cá foi implantado o SUS, e os PSF, e 

afirmou que na resposta o secretário falou da Lei de 2014, mas que esta Lei fala 

exclusivamente das farmácias, dos farmacêuticos e não trata dos assuntos dos 

questionamentos que foram feitos no requerimento. Que em 1973 não existiam 

as USB, não existia o SUS, e deixou uma pergunta para o prefeito é sobre a 

questão da saúde. Fez agradecimento de quando um requerimento é respondido, 

afirmando que é uma forma de fiscalizar e que fica feliz por tudo que tem sido 

feito, mas que é sua obrigação cobrar, fiscalizar, por se tratar do primeiro 

quesito de um vereador. E colocou suas perguntas, sendo uma sobre o concurso, 

se ele sairá agora, sobre a questão da valorização dos médicos, também sobre o 

pedido e questionamento sobre a reabertura da farmácia básica, que seja pelo 

menos por 20h, sendo que possui o profissional para realizar o trabalho. 

Encerrou com um último questionamento, sobre os medicamentos básicos nas 

unidades de saúde da zona rural, se referiu àqueles medicamentos para curativos 

e febre, caso a criança caia e se machuque ou tenha febre, e que não achou a 

portaria que proíba que tenha. Em sequência a vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira, que cumprimentou a todos e todas, agradecendo a presença e dando 

boas vindas a todos. Disse ser bom estarem na reta final de ano para discutir a 

estrutura do município, ouvindo a apresentação do prefeito, apesar de bastante 

eufônica, trouxe alguns elementos que podem ser discutidos, sendo importante e 

necessário ser discutido na condição de vereador e legislador. Disse que no ano 

passado sua pergunta foi sobre o concurso público, e na ocasião foi respondido 

que não poderia ser realizado devido ao índice da folha, de lá para cá algumas 

coisas aconteceram, dentre elas, a prefeitura fez uma comissão para analisar 

PCCS, neste ano teve um decreto de contenção de gastos, e no momento estão 

presenciando a suspensão do teste seletivo por contagem de pontos, 

considerando este cenário também, se tem uma situação de instabilidade com 

relação a alguns setores que são essenciais para o município, sendo saúde e 

educação, por exemplo, aos quais, é necessária a realização do concurso público. 

E reforçou novamente sua cobrança em relação a isso, declarando que, como se 
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sabe a continuidade dos serviços e a prestação adequada dos serviços, depende 

de continuidade, e quando se fala de saúde e educação se torna ainda mais 

preocupante, se considerar os atrasos, que acontecem, a troca de professores 

tudo isto afeta na continuidade dos serviços, e se for considerado, por exemplo, 

que o município de Alta Floresta tem um Plano Municipal de Educação que na 

maioria ainda não é cumprido, sendo este um dos elementos a se levar em 

consideração, como um dos fatores que prejudica o Plano Municipal de 

Educação. Disse que gostaria que o Senhor Prefeito falasse um pouquinho sobre 

isso, e desse para a população “um norte” com relação a isso para que não 

precise voltar a discutir essa questão. Também disse que, como o prefeito 

afirmou, Alta Floresta é um pólo educacional, sendo assim, a responsabilidade 

do município como pólo educacional, “antes de mais nada”, é com a educação 

básica, e reforçou a cobrança com relação ao cumprimento do PME (Plano 

Municipal de Educação), destacou o atraso nas reformas das escolas,  afirmando 

que viu recentemente que a AMM (Associação Matogrossense dos Municípios), 

trouxe os projetos, mas o fato é que estão aí alguns anos, com atraso nas 

reformas, inclusive a Escola Municipal Benjamin de Pádua, que é uma das 

escolas centrais do município, sendo referência, este ano começou com uma 

situação bem precária, inclusive emprestando cadeiras, e que isso não pode ser 

admitido, enquanto município, tanto do ponto de vista do Executivo, quanto do 

ponto de vista do Legislativo. Afirmou que o Senhor Prefeito também falou do 

turismo e da questão do Agronegócio, que ele concorda que são dois pontos 

primordiais, e reforçou a cobrança em relação à manutenção de estradas, visto 

que existem problemas recorrentes de um ano para o outro, que precisam de 

soluções definitivas para as estradas, que isso depende de uma captação de 

recursos significativa, do ponto de vista de estrutura e planejamento, mas que 

eles têm condição de resolver algumas coisas, para que não seja necessário todo 

ano fazer serviços iguais nos mesmos lugares.  E com relação a isto também 

disse que gostaria de cobrar a questão da agricultura familiar, porque se fala 

muito do agronegócio enquanto macro, produção de soja, por exemplo, mas 
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existe no município, mais de cinqüenta itens que são produzidos pela agricultura 

familiar, que poderiam estar abastecendo a merenda escolar, e hoje não 

conseguem atender nem quinze itens do que é produzido no município, afirmou 

que essa situação precisa ser superada, sendo necessário dar condição para o 

munícipe, para o agricultor familiar também se manter. E disse que nesse 

sentido também entra a situação das estradas. Por fim, citou a questão do 

turismo, fez cobrança em relação ao Plano Municipal de Turismo, disse que o 

município tem uma série de potenciais, que sabe que está sendo desenvolvido, 

mas existe uma série de potenciais que precisa ser realmente efetivados, por isso 

se faz importante o plano para dar “um norte”, para o pleno desenvolvimento, 

como se tem condição no município. O vereador encerrou sua fala agradecendo 

ao Senhor Prefeito, aos secretários, e aos demais servidores, pela atenção, e 

desejou uma boa continuidade de sessão.  Na seqüência, utilizou a tribuna o 

vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) que cumprimentou a todos. 

Disse que o prefeito só apresentou 30% das realizações no município. 

Agradeceu a todos os secretários e respectivas equipes pelos brilhantes trabalhos 

desenvolvidos, e graças a essas pessoas o prefeito irá entregar seu mandato com 

grande índice de aprovação. Disse que gostaria de debater com pessoa que 

duvida das obras realizadas pelo prefeito.  Fez mais algumas considerações, 

agradeceu. Em seqüência, utilizou à tribuna o vereador Demilson Nunes 

Siqueira, iniciou cumprimentando a todos os presentes.  Agradeceu ao prefeito 

por apresentar as atividades realizadas no município. Segundo o vereador Alta 

Floresta está em grande desenvolvimento, com os setores da agricultura e 

comercio em grande expansão e crescimento. Disse que a sua principal bandeira 

é o esporte e agradeceu ao prefeito pela confecção da faixa de ciclista. Falou que 

há vários campeonatos sendo realizados no município com parceria público 

privado. Pediu que o prefeito leve em consideração, e dê atenção à iluminação 

do campo “maestrinho”. Na sequência utilizou a tribuna o vereador  Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida) cumprimentou a todos os presentes. Disse que 

seria breve em sua fala devido ao pouco tempo, afirmou que eles montaram uma 
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comissão municipal juntamente com a vereadora Eliza para acompanhar a 

situação da saúde pública, somente nesta gestão de 2017 e que vai finalizar em 

2020, apontou que já houve a substituição de cinco secretários de saúde, e na 

zona rural é um “abandono total”, com salas de atendimento em situação muito 

precária, e pede ao prefeito uma atenção especial neste contexto. Declarou que 

esta comissão “está batendo duro”, e vão buscar o apoio do ministério público, 

para um termo de ajustamento de conduta, pois estão cansados de reunião, visto 

que nada tem se resolvido, fez crítica quanto à mudança constante do secretário, 

afirmando que quando se pensa que vai começar a melhorar, ocorre mudança 

novamente. Afirmou que o “carro chefe” do prefeito deveria ser a saúde, mas 

ocorre o inverso, justificando que esta situação é uma “vergonha”. Disse que 

reconhecem algumas melhorias, em algumas situações, mas em relação às 

medicações básicas o secretário de saúde retirou dos postos de saúde das 

comunidades da zona rural, afirmou que já fez pedido que houvesse o retorno, e 

nada se resolveu, e neste momento fez um apelo ao prefeito para que se resolva 

toda esta situação que vem ocorrendo na saúde. Também pediu providência para 

o secretário referente ao problema do atraso de aluguel da Casa De Apoio de 

Cuiabá que atende os municípios, e reivindicou que seja feito o pagamento. 

Referente à educação, questiona ao prefeito sobre o transporte sobre a 

possibilidade de privatização no setor sul e que não vê a necessidade para tal. 

Encerrou sua fala fazendo cobrança em relação realização do concurso público. 

Fez mais algumas considerações Prosseguindo, utilizou à tribuna a vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) que cumprimentando a todos, 

parabenizou o prefeito pelas atividades realizadas. Comentou da criação do 

estradeiro que mostrou para o país a necessidade da região. Disse que hoje no 

município é visto vários loteamentos e investimentos. Parabenizou o secretario 

Eloi pelas atividades realizadas na pasta. Relatou que teve vários bairros 

contemplados com o asfalto comunitário. Afirmou que na pasta da saúde 

realmente há problemas, mas parabenizou o secretario Marcelo pelos trabalhos 

realizados. Pediu que o prefeito leve em consideração e seja dada uma atenção 
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especial à situação do aterro sanitário do município. Fez mais algumas 

considerações Neste momento, transferida a condução da presidência ao vice-

presidente, o vereador Emerson Sais Machado, cumprimentou a todos. Disse 

que ouviu atentamente o discurso dos demais vereadores, e sua experiência de 

três mandatos que com gestores anteriores, em oito anos, não entregou uma 

obra, e vereadores que hoje são oposição, mas quando era situação não 

realizavam denuncias. Disse que há coisas para melhorar na administração, mas 

não tem comparação com gestões anteriores. Cobrou ao prefeito para que sejam 

melhoradas as entradas da cidade e entrada de bairros e que essa cobrança seja 

repassada ao governo do estado ou a empresa que ganhou a privatização da MT 

208. Outro questionamento que colocou foi que haja mudança dos agentes de 

transito para agentes municipais para cuidar dos bens públicos. Perguntou 

também, para o prefeito sobre a regularização da área do frigorífico de peixes no 

município. Fez mais algumas considerações. Encerrou sua fala agradecendo a 

atenção de todos. Novamente, foi colocada a palavra à disposição do Senhor 

Prefeito, para responder as indagações dos vereadores, pelo tempo de até 20 

minutos. O Senhor Prefeito, Asiel Bezerra de Araujo iniciou agradecendo ao 

vereador Lau pelas palavras. Disse que o prefeito sozinho não faz nada, mas sim 

com uma equipe de secretários, coordenadores e servidores preparados 

juntamente com uma vice de “ouro” que tem lhe ajudado muito, pois o prefeito 

“não faz nada, só manda”. Disse que para melhorar o posto de saúde na zona 

rural, primeiro tem que melhorar da zona urbana, e a ordem agora são reformar a 

maioria dos postos da zona rural. Sobre a fala do vereador Cidão agradeceu e 

disse que o vereador é um grande defensor do bairro boa nova. Referente à fala 

do Dr Charles agradeceu às indagações e disse que a responsabilidade de um 

prefeito é entregar a prefeitura melhor do que quando assumiu. Como o vereador 

Charles parabenizou a equipe de saúde bucal, o prefeito também a parabenizou 

pelos prêmios alcançados a nível Estadual e Federal. Manifestou que se sentiu 

grato pela fala do vereador Tuti. Relatou que sempre se refere ao vereador Tuti 

como “secretário adjunto da secretaria de infraestrutura”, segundo o prefeito no 
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gabinete ele vai uma vez ao dia, agora na secretaria ele vai uma dez vezes ao 

dia. Disse que independente de secretario a prioridade sempre foi estrada para o 

transporte escolar, mas antes do transporte escolar irão atender os produtores de 

soja devido à pericividade da produção. Disse que concorda com o vereador 

Luis Carlos, e hoje o município perdeu representatividade na política a nível 

Estadual e Federal. Sentiu-se grato pela fala do vereador Menin e apoio, por ter 

ido atrás de recursos para município. Agradeceu a vereadora Elisa pelas palavras 

de apoio e respondo a vereadora disse que o concurso está na parte burocrática, 

disse que o processo está sobre o crivo do departamento jurídico e que crê que 

logo sairá a autorização do jurídico e haverá a contratação da empresa para 

elaboração do concurso e acredita que no máximo em fevereiro o concurso 

estará sendo realizado. Sobre a reabertura da farmácia na rodoviária disse que 

irá se reunir com o secretário e analisar as possibilidades e depois estará dando a 

resposta concreta para a vereadora. Respondendo ao questionamento do 

vereador Mequiel sobre o concurso público, destacou que se dependesse dela já 

havia feito o concurso faz tempo, mas que teve alguns impedimentos que estão 

agora esta tramitando e disse que crê que no Maximo até fevereiro esse concurso 

estará sendo realizado, sobre as reformas dos colégios municipais disse que sua 

intenção era ter realizado as reformas este ano nas escolas, mas tudo que é 

relacionado a obras se faz necessário projeto e quem faz o projeto para o 

Executivo é a AMM (Associação Matogrossense dos Municípios) e informou 

que recebeu os projetos recentemente e o próximo passo é encaminhar para 

licitação e acredita que no inicio do ano as obras já estarão acontecendo, sendo 

que a escola Benjamim as obras já iniciaram. Sobre a agricultura familiar 

informou que vários itens estão sendo comprados pelo município, e a secretaria 

de agricultura já está organizando documento para alguns pequenos produtores 

rurais para que o Executivo esteja adquirindo mais produtos da agricultura 

familiar. Agradeceu ao vereador Mendonça, e disse concordar com a fala do 

vereador Mendonça. Disse que o vereador Demilson é o “Pai”, pois foi quem 

sugeriu. Falou que o vereador é um grande apoiador do esporte, sempre 
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buscando melhoria na infraestrutura. Segundo orientação que obteve, não pode 

se realizar melhorias no estádio “Mastrinho” com recurso de iluminação pública, 

por dotação. Sobre a fala do vereador concorda que os postos de saúde da zona 

rural esta em condições ruins, mas primeiro deviam dar manutenção ao posto da 

área urbana, pois onde se encontra a maioria da população. Disse que o 

município irá possuir o maior CER (Centro Especializado de Reabilitação) do 

país, visto que está na fase final de construção.  Comentou que a próxima etapa 

é a reforma dos postos de saúde da zona rural e ele quer terminar seu mandato 

deixando a infraestrutura da saúde em excelentes condições. Disse que hoje 

todas as unidades de saúde contam com médico, assim toda população esta 

sendo atendida. Agradeceu a vereadora Cida pelas palavras. Externou sua 

gratidão pelas palavras de vereador Emerson e sobre seus questionamento 

respondeu em relação à duplicação da MT 208, que está disposto a ir ao 

Governador para buscar recursos para realização da obra. Lembrou que essa 

obra está para sair desde o Governo do Silval Barbosa, mas a licitação foi 

retirada várias vezes, mas irá realizar novamente a cobrança para o governador 

Mauro Mendes. Reafirmou que a prioridade da secretaria de infraestrutura é 

atender os produtores de soja, pois se pode perder nenhuma carga por conta de 

estrada. Com relação a piscicultura, disse que o projeto para doação da área do 

frigorífico logo será encaminhado a esta Casa de Leis. Em relação ao agente de 

trânsito a possibilidade será analisada. Finalizou agradecendo a todos e 

desejando um feliz Natal e Ano Novo.  Em seguida foi indagado se os 

Vereadores ficaram satisfeitos com as respostas – caso não tenham ficado, foi 

concedido o tempo máximo de 02 minutos para reformularem suas perguntas. 

Fez o uso da tribuna a Vereadora Elisa Gomes Machado, que agradeceu ao 

prefeito pelas questões respondidas, porém o prefeito não respondeu ao 

questionamento sobre o salário dos médicos uma vez que haverá o concurso e o 

valor que os profissionais recebem é de uma verba indenizatória, mas que só no 

período que estão trabalhando. Afirmou que os médicos precisam de uma maior 

valorização. A Vereadora disse que para esclarecer sobre os medicamentos nas 
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unidades básicas de saúde na zona rural se refere apenas aos medicamentos para 

curativo e o “remedinho” para febre, mas caso não possa ser concedido, 

solicitou que essa resposta seja encaminhada por escrito, para que repasse a 

resposta para os moradores da zona rural. Fez mais algumas considerações. 

Mequiel Zacarias Ferreira Agradeceu pelas informações. Sobre a situação da 

AMM (Associação Matogrossense dos Municípios) disse que realmente a 

associação tem o histórico de atraso de projetos, mas que o Poder Executivo 

conta com o departamento próprio de engenharia, e se passaram três anos de 

mandato e não conseguiram entregar os projetos de reforma das escolas 

municipais. Afirmou que falta é priorização, pois as escolas se encontram em 

péssimas condições de estado, gerando risco para os usuários, e os postos de 

saúde fechados na zona rural, pode até ocasionar morte por conta da distância 

que se encontra da cidade o que falta é prioridade para garantir que as pessoas 

tenham acesso ao serviço público. Em relação aos itens da agricultura familiar, 

pediu celeridade nos processos. Informou que no ano de 2018 o Executivo 

atendeu a agricultura familiar nas chamadas publicas apenas cinco meses e esse 

ano que se passou começou o atendimento atrasado, sendo assim, esse processo 

precisa de agilidade porque o ano letivo tem início, meio e fim e se caso 

começar atrasado automaticamente não se atende os produtores, e além disso a 

quantidade de itens precisa ser ampliada tanto pelo departamento de licitação 

quanto pelo responsável na secretaria de educação. Disse que o que entendeu da 

fala do prefeito sobre o concurso é que se depender do chefe do Executivo o 

concurso irá ser realizado. Informou que em fevereiro havia 1674 servidores e 

em agosto 1742 então isso é no mínimo contraditório, pois o índice de folha 

precisa baixar e quando faz análise dos relatórios dos balancetes sempre tem 

contratações, portanto uma das coisas que precisar ser feita é colocar em pratica 

a diminuição da folha. Silvino Carlos Pires Pereira. Agradeceu a disposição do 

prefeito para iniciar as manutenções das unidades básicas na zona rural. Pediu 

ao prefeito e ao Presidente desta Casa de Leis, pois o presidente faz “uma 

confusão, que até parece que os vereadores estão usando a tribuna como 
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palanque eleitoral”, ao afirmar que em outra gestão os vereadores que “são 

oposição” hoje, não cobravam. O vereador afirmou que para ele a “carapuça não 

serviu”, e seu pedido ao prefeito e o presidente é que visitem as unidades básicas 

de saúde da zona rural. Reforçou para que sejam mantidos os analgésicos e o 

remédio para febre. Fez mais algumas considerações. Emerson Sais Machado 

Disse que não fez confusão, pois o que ele falou é verdade porque na outra 

ocorriam fatos piores e não havia esse clamor por melhorias. Falou que não quis 

atacar o vereador Dida sendo um dos vereadores que tem a melhor relação dente 

os 13 vereadores. Neste intermédio, foi concedido até 10 minutos ao Prefeito 

para responder as perguntas. Retornando, Asiel Bezerra de Araújo Disse que 

gostaria estar pagando muito mais para os médicos. Informou que solicitou para 

equipe técnica dele fazer um estudo e dentro desse estudo fizeram a adequação 

para pagar o máximo para esses profissionais a saída foi usar a verba 

indenizatória, pois não entra no índice de folha. Disse que no próximo ano o 

tribunal de contas poderá entender que verba indenizatória também é salário. 

Afirmou que em relação a 13° e férias já esta embutido na verba. Para o 

vereador Mequiel, sobre o concurso, disse que sabe que os procedimentos já 

deveriam ter sido realizados, mas a burocracia é muito grande. Referente à 

equipe de engenharia da prefeitura relatou que é pequena para atender a grande 

demanda e devido a esse fator, essa situação parte do serviço que é terceirizado 

para a associação. Fez sua ponderações finais. Prosseguindo o Senhor Presidente 

comunicou ao Soberano Plenário intervalo de 5 minutos. Passando à Ordem do 

Dia, foram lidas, discutidas e deliberadas as seguintes proposituras: 1) PPaarreecceerr  

NNºº  117788//22001199  (Projeto de Lei nº 025/2019, de iniciativa do vereador Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida), em regime de tramitação ordinária, que “dispõe 

sobre alterações na Lei nº 1.407/2005, que dispõe sobre a organização do 

Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC, e dá outras 

providências”) de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 

A qual, aberta as discussões foi discutida pelos vereadores: Silvino Carlos Pires 

Pereira que pediu para que os vereadores derrubem o parecer e que não está 
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mudando o orçamento parecer o Executivo e explicou a intenção do seu projeto; 

Marcos Roberto Menin que disse que acompanha o vereador Dida, pois está 

elaborando um projeto no bairro Jardim das Flores; Aparecida Scatambuli 

Sicuto como Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 

disse que a comissão acompanhou o parecer jurídico desta Casa de Leis; 

Mequiel Zacarias ferreira disse na verdade o seu problema em relação ao 

projeto, em relação ao parecer, é que agora se tem dois conselhos gestores desse 

fundo, onde foi votado um Conselho Municipal de direitos Difusos e Coletivos, 

e tem o Conselho do Direito do Consumidor. Afirmou que na primeira lei que 

está sendo alterada, lá era um conselho, mas este ano foi votado um segundo 

conselho, que é do Conselho de Direitos Difusos e Coletivos e os dois fazem 

menção ao mesmo fundo, então sugeriu a retirada do parecer do projeto 

afirmando ser necessário estudar as duas leis e compatibilizar a gestão deste 

recurso porque existe um conflito de gestão. Disse que existem dois conselhos 

para gestar o mesmo recurso, que é o recurso deste fundo. Se possível retirar 

tanto o parecer quanto o projeto, pois agora se tem essas duas situações a se 

resolver; e Emerson Sais Machado que disse que o projeto é bom, só que já 

tiveram projetos seus, que discutiu com o jurídico e não pôde colocar na pauta 

por não caber ao vereador, e acabou por decidir pela retirada, e isto pode 

acontecer. E afirmou que, em relação à matéria a ser votada naquele momento, 

seguiria o parecer. Encerrada a discussão, a matéria foi colocada em votação, a 

qual foi aprovada, com votos contrários dos vereadores Mequiel Zacarias 

Ferreira, Elisa Gomes Machado, Carlos Pires Pereira, Demilson Nunes Siqueira 

e Marcos Roberto Menin. 22))  PPrroojjeettoo  DDee  LLeeii  NNºº  002233//22001199  (altera o disposto no 

artigo 9º da Lei Municipal nº 343/1991, e dá outras providências), de autoria 

vereador Luiz Carlos de Queiroz. A qual, aberta as discussões foi discutida pelo 

vereador: Luiz Carlos de Queiroz que disse que o projeto trata de dos terrenos 

de 1000 mt² dos bairros centrais e que a lei já permite o desmembramento, o 

projeto 023/2019 é para padronizar o recuo conforme os é utilizado pelos demais 

bairros do município. Afirmou ainda que, esta medida dará condições para que 
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os moradores melhorem as fechadas de suas casas dando melhor visual a cidade. 

Encerrada a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada 

por unanimidade. 33))  PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  NNºº  002266//22001199  (redenomina perimetral 

rotariano Luiz Egidio, a perimetral Rotary Internacional, e dá outras 

providências.), de autoria dos vereadores Oslen Dias dos Santos e Luiz Carlos 

de Queiroz. A qual, aberta as discussões foi discutida pelo vereador: Luiz 

Carlos de Queiroz disse gostaria de pedir voto aos colegas vereadores 

informando que se trata de um pedido do Rotary fez através do vereador Tuti e 

também de sua pessoa, e por isto gostaria de pedir apoio e voto dos 

companheiros. Encerrada a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual 

foi aprovada por unanimidade. 44))  RReeqquueerriimmeennttoo  NNºº  008844//22001199  (Requerem que 

seja oficiado o Prefeito Municipal, Asiel Bezerra de Araújo, com cópia ao 

Secretário de Saúde, Marcelo de Alécio Costa, que providencie o envio de cópia 

do contrato de locação da Casa de Apoio em Cuiabá, além de informações 

concretas se permanecerá na atual localidade ou será locado outro imóvel, 

incluindo o envio também deste novo contrato, para apreciação), de autoria dos 

vereadores Silvino Carlos Pires Pereira, Elisa Gomes Machado e Mequiel 

Zacarias Ferreira. Foi aberta a discussão e debatida pelo vereador Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida) que disse que este requerimento é referente as 

informações sobre a Casa De Apoio em Cuiabá, afirmando que o aluguel da casa 

está com atraso de três meses, e que o secretário deve ao menos pagar a dívida 

antes de sair do imóvel, caso queira realizar a mudança de imóvel, honrar o seu 

compromisso com a sra. proprietária do imóvel, que necessita e sobrevive com o 

recurso deste aluguel. E que pediu maiores informações em relação à locação do 

outro imóvel para acompanhamento e averiguação de tal processo. Encerrada a 

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

unanimidade 55))  RReeqquueerriimmeennttoo  NNºº  008855//22001199 (Requer que seja oficiado o Prefeito 

Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que através do órgão 

competente determine o envio de todos os relatórios, elaborados de janeiro à 

novembro deste exercício, dos Fiscais de Contratos de todas as licitações 
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vigentes, detalhando os itens e quantidade recebidos, valores pagos, destinação 

dos materiais, execução de obras ou prestação de serviços que ocorreram em 

estrita conformidade com as especificações e condições previstas no contrato 

administrativo, entre outros, conforme Instrução Normativa 03/2018, Art. 8º, 

para apreciação) de autoria da Vereadora Elisa Gomes Machado. A qual, aberta 

as discussões foi discutida pela vereadora Elisa Gomes Machado que disse que 

tentam fiscalizar as licitações, e que se recebessem esses contratos, esses 

relatórios de fiscal de contrato não precisaria fazer a cobrança e que toda 

licitação tem um fiscal de contrato. Afirmou que esteve na Procuradoria Jurídica 

e questionou sobre alguns relatórios, e a controladora até disse de ver quem seria 

o fiscal de contrato, e que isso é extremamente importante, afirmou a vereadora. 

Disse que o fiscal de contrato tem que dar a saída de todos os itens, realmente 

acompanhar todo o processo de contrato de licitação. E citou que existe uma 

normativa de 2018 que já era para estar funcionando, sendo bem difícil. E 

finaliza dizendo que é por isto que estão solicitando, alguns outros já tinham 

solicitado e agora estão pedindo um geral. Encerrada a discussão, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade.  66))  RReeqquueerriimmeennttoo  NNºº  

008866//22001199 (Requer que seja oficiado o Prefeito Municipal, Asiel Bezerra de 

Araújo, que determine aos departamentos responsáveis, para que enviem a esta 

Casa de Leis, amplas informações de todas as emendas parlamentares 

anunciadas ao município de Alta Floresta, no período de janeiro de 2018 a 

novembro de 2019, de ambas as esferas (Federal e Estadual), fazendo constar o 

detalhamento de cada qual, como: autoria, valor, nº e/ou código, subfunção, fase 

de tramitação, se já houve liberação, empenho, assinatura do convênio e/ou 

contrato, aprovação completa, autorização para o processo licitatório, 

pagamento parcial ou total (dinheiro na conta), início às obras, aquisição de bens 

ou serviços relacionados, entre outras informações que julgar necessária, até 

mesmo se canceladas, para apreciação) de autoria da vereadora Elisa Gomes 

Machado. A qual, aberta as discussões foi discutida pelos vereadores: Elisa 

Gomes Machado disse que o requerimento se trata de outra coisa séria, porque 
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aqueles que são convênios, e citou o exemplo do bairro Jardim Guaraná, que 

está implantando o asfalto fazendo por medição, se trata de um convênio que foi 

destinado para cá, e que em relação aos convênios é mais tranqüilo. Mas que a 

preocupação é maior em relação às informações relativas às emendas 

parlamentares, pois não se tem informações claras a respeito. O que precisam 

saber é se estão chegando os recursos das emendas parlamentares, para que o 

recurso próprio do município não vá trazer transtorno agora no final do ano, em 

relação à folha de pagamento. A fim de que o recurso próprio do município que 

já é tão pouco, fique para as próprias necessidades. O que querem são apenas 

informações claras e transparentes, para que possam fazer um acompanhamento 

sem problemas. E finaliza pedindo voto dos companheiros; Mequiel Zacarias 

Ferreira que disse que na verdade já havia encaminhado um ofício em relação a 

isso para o Executivo Municipal, e não recebeu a resposta, e que existe uma 

dificuldade de acompanhar, citou como exemplo, que foi recebida uma emenda 

de 150 mil do deputado do seu partido para a saúde, e solicitou informações de 

como iria ser gasto o recurso, sendo que veio para o transporte e foi destinado 

para a unidade básica de saúde, e que segundo o secretário, foram comprados os 

itens, mas até o momento não tem conhecimento do que foi comprado, como foi 

comprado e onde vai ser investido, foram cadastradas outras quatro emendas 

também que está fazendo a gestão, e segundo o estado, e foram canceladas por 

falta de documentos, só que não se consegue ter acesso a isto, o que ocorreu 

realmente. E que se faz imprescindível ter acesso a estas informações para que 

possa ter condições de fazer a gestão. Para que não se perca recurso ou por falta 

de acompanhamento ou por falta de documentação do executivo municipal, 

porque dinheiro como foi visto na apresentação, falta, então independente de 

quanto seja, todo recurso recebido é bem vindo para o município. E finaliza sua 

fala afirmando que se o requerimento for aprovado e respondido, vai querer ter 

acesso às informações que não conseguiu via ofício; e Emerson Sais Machado 

que disse que ainda bem que eles têm emenda para serem fiscalizadas, sendo 

necessário verificar tal situação, porque não se pode deixar perder nenhum 
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recurso, independente do valor, perder por falta de documentação.  Citou que em 

relação às emendas do Deputado Federal Bezerra, do Deputado Federal Juarez, e 

a do Senador Jaime Campos, que são as emendas grandes, as documentações 

estavam todas em dia, mas que realmente se não pode deixar perder nenhum 

recurso. E finaliza sua fala manifestando seu voto favorável ao requerimento. 

Encerrada a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada 

por unanimidade. 77))  MMooççããoo  NNºº  005533//22001199 (Assunto: congratulações com o 

senhor Raimundo Alves Davi, o “Raimundão da Feira” como é popularmente 

conhecido, pelos mais de 30 anos de trabalho, dedicação e relevantes serviços 

prestados como feirante junto a Feira do Produtor de Alta Floresta), de autoria 

do vereador Charles Miranda Medeiros. 88))  MMooççããoo  NNºº  005544//22001199 (Congratulações 

com as Escolas Municipais Maria Domingas Mazzarello, Arte de Aprender, 

Jardim das Flores, Laura Vicuña e Paulo Pires Pereira, extensiva a Secretaria 

Municipal de Educação e a professora assessora da área de Ciências da Natureza 

Andriele de Oliveira Soares Gonçalves pelo Projeto Natal Sustentável 

implantado na Praça da Cultura), de autoria do vereador Emerson Sais Machado 

99))  MMooççããoo  nnºº  005555//22001199 (congratulações e agradecimento aos Oficiais da Marinha 

do Brasil, Contra-Almirante Carlos Eduardo Horta Arentz - Comandante do 6º 

Distrito Naval, e Capitão de Corveta Thiago Cristiano Muniz Santos - Delegado 

Fluvial de Cuiabá, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados em 

benefício da sociedade de Alta Floresta e região), de autoria do vereador 

Emerson Sais Machado, de que trata dos assuntos e autorias que especificam, as 

quais foram discutidas pelos respectivos autores, na seguinte ordem: vereadores 

Charles Miranda Medeiros e Emerson Sais Machado de modo que, cada qual, 

acrescentou razões a(s) sua(s) respectiva(s) propositura(s), enaltecendo, 

reconhecendo e parabenizando o trabalho desenvolvido pelos seus 

homenageados. 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 dos Projetos de Leis nº 023 

e 026/2019, que colocada a deliberação do plenário, foi aprovada por 
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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 12h53min. O Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão, 

e eu, Carlos Henrique de Lima Nascimento, Agente Legislativo Parlamentar, 

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. 


