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Ata da décima primeira

nona Legislatura, realizada 

mês de abril do ano 

minutos sob a Presidência

Machado, bem como, a 

Scatambuli Sicuto (Cida),

Elisa Gomes Machado, 

(Cidão), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias 

Ferreira, Oslen Dias dos Santos (Tuti)

Pereira (Dida Pires) e 

Senhor Presidente cumprimentou 

leitura da lista de presença

a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a presente 

Sessão.Passando ao Expediente

8ª Sessão Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade

correspondências recebidas,

matérias em apresentação

Aparecida Scatambuli Sicuto; e Indicações nºs 

095/2020 de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira

informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme 

disposição regimental.

comunicou aos Senhores V

tempo destinado a cada um será de 

inscrição.O primeiro a utilizar a tribuna

Medeiros, que cumprimentou e agradeceu a presença de todos nesta

mencionou que o prefeito está

setor empresarial e setor 

sempre do Chefe do Executivo

controlar a pandemia 

epidemiológico está con

estabilizado. Garantiu que Alta Floresta tem dez respiradores no Hospital 
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primeira Sessão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da 

, realizada nas dependências desta Casa, do dia 

 de dois mil e vinte, com início às 

a Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador

bem como, a presença dos Senhores Vereadores:

(Cida), Charles Miranda Medeiros,Demilson Nunes Siqueira, 

a Gomes Machado, Emerson Sais Machado, José Aparecido dos Santos 

(Cidão), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias 

Oslen Dias dos Santos (Tuti),Reinaldo de Souza, Silvino Car

e Valdecir José dos Santos (Mendonça)

Senhor Presidente cumprimentou a todos e solicitou do Senhor Secretário a 

lista de presença, o qual assim o fez. Verificado o quórum e pedindo 

a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a presente 

Passando ao Expediente,foi colocada em discussão e votação a Ata da 

ª Sessão Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade

correspondências recebidas, o Senhor Secretário fez a leitura das seguinte

matérias em apresentação: Indicação n°089/2020 de autoria da vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto; e Indicações nºs 090,091, 092, 093, 094 e 

de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira.O Senhor Presidente 

informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme 

regimental.Passando ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente 

comunicou aos Senhores Vereadores que, conforme dispositivo regimental

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

O primeiro a utilizar a tribuna foi o vereador 

que cumprimentou e agradeceu a presença de todos nesta

que o prefeito está sofrendo uma pressão muito grande, 

setor privado, pois a decisão de mudança do decreto é

sempre do Chefe do Executivo. Garantiu que nossa cidade está

 Corona vírus (COVID-19). Mencionou q

controlado, com apenas um caso constatado

estabilizado. Garantiu que Alta Floresta tem dez respiradores no Hospital 
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Sessão Legislativa, da 

do dia quatorze do 

 nove horas e seis 

Vereador Emerson Sais 

presença dos Senhores Vereadores: Aparecida 

Demilson Nunes Siqueira, 

José Aparecido dos Santos 

(Cidão), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias 

Silvino Carlos Pires 

Santos (Mendonça). De princípio, o 

todos e solicitou do Senhor Secretário a 

, o qual assim o fez. Verificado o quórum e pedindo 

a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a presente 

m discussão e votação a Ata da 

ª Sessão Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Não havendo 

o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

89/2020 de autoria da vereadora 

091, 092, 093, 094 e 

O Senhor Presidente 

informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme 

, o Senhor Presidente 

ereadores que, conforme dispositivo regimental, o 

conforme ordem de 

 Charles Miranda 

que cumprimentou e agradeceu a presença de todos nesta sessão, 

pressão muito grande, da parte do 

decisão de mudança do decreto é 

cidade está conseguindo 

. Mencionou que o índice 

trolado, com apenas um caso constatado, e que está 

estabilizado. Garantiu que Alta Floresta tem dez respiradores no Hospital 
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Regional, e dez respiradores no

tranquilidade em relação

13/04/2020, existiam três pacientes i

não têm relação nenhuma com (COVID

estão estabilizados, a população está

decidiu pela liberação à

de igrejas, academias, restaurantes e feira livre

horários e os devidos cuidados necessários

reabertura de parte do comercio, 

Finalizou dizendo que o vírus

durabilidade de duas 

durabilidade de dez horas, e mais uma vez pediu a conscienti

população. Após o presidente esclarecer que houve equívoco quanto a ordem de 

uso da tribuna, uma vez que o primeiro seria o Vereador Mequiel, o

fazer o uso da Tribuna foi a vereador

cumprimentou a todas e

está se organizando bem

Todas as formas de isolamento social precisa

município tem um índice baixo de (COVID

aumentando de maneira muito rápida no Est

casos de mortes. Alertou que d

isolamento social, para prevenção contra o

reinfecção do vírus em pessoas que já foram 

condição de flexibilização excessiva de maneira prematura

é preciso prevenir, fazer uso de má

que realmente seja eficaz

indicações hoje, relacionada

existem bairros que o índice de dengue é

necessidade de recuperação das ruas do nosso municípi

vereadora Elisa Gomes Machado

agradeceu e parabenizou a equipe da saúde, pelo 

à vacinação dos idosos em Alta Floresta
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Regional, e dez respiradores no setor privado, e por isso permite

relação a esta situação. Falou que até 

13/04/2020, existiam três pacientes internados na UTI, e garantiu que tais casos 

relação nenhuma com (COVID-19). Disse que os casos

s, a população está bem conscientizada, e por isso

pela liberação à abertura de parte do comercio do mu

de igrejas, academias, restaurantes e feira livre, entretanto respeitando os 

horários e os devidos cuidados necessários, e afirmou que o sucesso obtido

do comercio, é fruto da consciência da própria comunidade. 

Finalizou dizendo que o vírus em um ambiente acima de vinte e oito graus,

 horas, e quando a temperatura é mais baixa

durabilidade de dez horas, e mais uma vez pediu a conscienti

Após o presidente esclarecer que houve equívoco quanto a ordem de 

uso da tribuna, uma vez que o primeiro seria o Vereador Mequiel, o

o uso da Tribuna foi a vereador Mequiel Zacarias 

cumprimentou a todas e a todos os presentes. Iniciou falando que o

organizando bem, e a prevenção é o melhor remédio para essa pandemia

de isolamento social precisam ser respeitadas

um índice baixo de (COVID-19), mais vem crescendo e 

aumentando de maneira muito rápida no Estado de Mato Grosso, inclusive com

mortes. Alertou que devem ser respeitadas todas 

, para prevenção contra o vírus, e cuidar para

em pessoas que já foram curadas, não sendo adequada a 

condição de flexibilização excessiva de maneira prematura. Falou 

prevenir, fazer uso de máscara e evitar sair desnecessariamente

que realmente seja eficaz a prevenção deste vírus. Comunicou que fez algumas

indicações hoje, relacionadas à limpeza de lotes urbanos, citou exemplos que 

bairros que o índice de dengue é muito alto. Finalizou cobrando a

recuperação das ruas do nosso município

Elisa Gomes Machado principia sua fala cumprimentando

e parabenizou a equipe da saúde, pelo belíssimo trabalho relacionado 

s em Alta Floresta. Disse que elaborou um requerimento 
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por isso permite ter 

 a data de ontem, 

ternados na UTI, e garantiu que tais casos 

casos do município 

bem conscientizada, e por isso, o Prefeito 

do município e também 

, entretanto respeitando os 

afirmou que o sucesso obtido, de 

fruto da consciência da própria comunidade. 

acima de vinte e oito graus, tem 

mais baixa, ele tem 

durabilidade de dez horas, e mais uma vez pediu a conscientização da 

Após o presidente esclarecer que houve equívoco quanto a ordem de 

uso da tribuna, uma vez que o primeiro seria o Vereador Mequiel, o próximo a 

Mequiel Zacarias Ferreira,o qual 

falando que o município 

melhor remédio para essa pandemia. 

m ser respeitadas. Disse que o 

mais vem crescendo e 

ado de Mato Grosso, inclusive com 

todas as formas de 

vírus, e cuidar para que não ocorra a 

, não sendo adequada a 

Falou que realmente 

evitar sair desnecessariamente, para 

vírus. Comunicou que fez algumas 

de lotes urbanos, citou exemplos que 

muito alto. Finalizou cobrando a 

o. Ato contínuo, a 

cumprimentando a todos, 

belíssimo trabalho relacionado 

. Disse que elaborou um requerimento 
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para o Secretário de S

gasto, os noventa e um mil e 

agentes comunitárias de saúde e das endemias. Disse que secretario demo

bastante para responder, mas na resposta e

indagação em que foi

garantido para os agentes comunitário

desde o ano passado. Fez um pedido aos colegas v

cobrança por isto, pois nossos agentes estão 

contra Corona vírus (COVID

Finalizou pedindo aos vereadores, para valorizar os funcionários da saúde

Prosseguindo, utilizou a tribuna

(Dida), que agradeceu a presença de todos, e disse que

situação da estrada na 1ª N

encaminhou a programação, mais ele vai ter que colocar uma equip

emergencial, para desobstruir algumas ruas o ma

seja feito por parte da Câmara dos Vereadores

combater a erosão, pois existe

que estão em situação c

realizando a vacina contra gripe. 

devido às cobranças que vem recebe

um documento pedindo ao comitê de 

horários de funcionamento

oito horas para as dez horas da noite. Alegou que os comerciantes precisam 

trabalhar para se manter, e finalizou dizendo que a Câmara d

fazer esse documento, e fica a

Presidente pede dispensa do Intervalo 

à Ordem do Dia foi lida e submet

matéria: 11))  RReeqquueerriimmee

Municipal de Saúde, senhor Marcelo De Alécio Costa, que encaminhe a esta 

Casa de Leis concretas informações da decisão de cancelamento dos serviços de 

atendimentos médicos nas unidades de saúdes da zona rural

transtornos as pessoas que vem encontrando muitas dificuldades em se deslocar 
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de Saúde em fevereiro, pedindo explicações com o que fo

, os noventa e um mil e duzentos e cinquenta Reais,

agentes comunitárias de saúde e das endemias. Disse que secretario demo

bastante para responder, mas na resposta enviada, não diz e nem responde a 

 aplicado esse recurso, pois este recurso é um

garantido para os agentes comunitários de saúde e para agentes de endemias, 

e o ano passado. Fez um pedido aos colegas vereadores que ajudem na 

, pois nossos agentes estão na linha de frente, no combate 

contra Corona vírus (COVID-19), e também contra a dengue (

Finalizou pedindo aos vereadores, para valorizar os funcionários da saúde

Prosseguindo, utilizou a tribuna o vereador Silvino Carlos Pires Pereira 

agradeceu a presença de todos, e disse que está 

situação da estrada na 1ª Norte e alguns bairros. Falou que

encaminhou a programação, mais ele vai ter que colocar uma equip

obstruir algumas ruas o mais rápido possível. Pediu que 

por parte da Câmara dos Vereadores um projeto de núcleo para 

, pois existem bairros intrafegáveis. Finalizou

situação crítica, e parabenizou os servidores da saúde que estão 

a vacina contra gripe. Emerson Sais Machado

que vem recebendo dos comerciantes locais, irá

um documento pedindo ao comitê de enfretamento, sugerindo que, se

de funcionamento das academias, e também o toque de recolher, das 

oito horas para as dez horas da noite. Alegou que os comerciantes precisam 

trabalhar para se manter, e finalizou dizendo que a Câmara d

fazer esse documento, e fica a critério dos vereadores se quiserem assinar. 

ede dispensa do Intervalo Regimental. Todos Concordam.

foi lida e submetida à deliberação do plenário a seguinte

eennttoo  nn°°  003311//22002200 (requer que seja oficiado o Secretário 

Municipal de Saúde, senhor Marcelo De Alécio Costa, que encaminhe a esta 

Casa de Leis concretas informações da decisão de cancelamento dos serviços de 

atendimentos médicos nas unidades de saúdes da zona rural

transtornos as pessoas que vem encontrando muitas dificuldades em se deslocar 
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evereiro, pedindo explicações com o que foi 

eais, tal gasto comas 

agentes comunitárias de saúde e das endemias. Disse que secretario demorou 

, não diz e nem responde a 

aplicado esse recurso, pois este recurso é um direito 

de saúde e para agentes de endemias, 

ereadores que ajudem na 

na linha de frente, no combate 

também contra a dengue (Aedes aegypt). 

Finalizou pedindo aos vereadores, para valorizar os funcionários da saúde. 

Silvino Carlos Pires Pereira 

 preocupado, com a 

orte e alguns bairros. Falou que o secretario 

encaminhou a programação, mais ele vai ter que colocar uma equipe 

is rápido possível. Pediu que 

um projeto de núcleo para 

Finalizou, citando bairros 

dores da saúde que estão 

Emerson Sais Machado mencionou que 

ndo dos comerciantes locais, irá elaborar 

sugerindo que, se estenda os 

e também o toque de recolher, das 

oito horas para as dez horas da noite. Alegou que os comerciantes precisam 

trabalhar para se manter, e finalizou dizendo que a Câmara de Vereadores irá 

critério dos vereadores se quiserem assinar. O 

Todos Concordam.Passando 

ida à deliberação do plenário a seguinte 

requer que seja oficiado o Secretário 

Municipal de Saúde, senhor Marcelo De Alécio Costa, que encaminhe a esta 

Casa de Leis concretas informações da decisão de cancelamento dos serviços de 

atendimentos médicos nas unidades de saúdes da zona rural, ocasionando 

transtornos as pessoas que vem encontrando muitas dificuldades em se deslocar 
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até a cidade em busca d

Silvino Carlos Pires Pereira

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidad

Machado pediu aos senhores vereadores, juntamente com ele terem uma 

conversa séria com o Secretário de Obras e Prefeito. Alegou que ele sabe das 

dificuldades das estradas e pontes, entretanto

município abandonados, 

dos Santos disse que na data de amanhã, começarão

caminhões contratados, sendo assim vai melhorar o atendimento nos bairros da 

cidade. Encerrada a Ordem do Dia, 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 

encerrada a presente Sessão, e eu, Regicleiton Caldas de Meneses, Secretário de 

Apoio às Comissões, lavrei e digitei a 

conforme, vai por mim subscrita, deliberada, autografada e assinada pelos 

membros da Mesa Diretora e demais Vereadores.
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até a cidade em busca de atendimentos, para apreciação), de autoria do

Silvino Carlos Pires Pereira.A qual, não havendo discussão

m votação, a qual foi aprovada por unanimidad

aos senhores vereadores, juntamente com ele terem uma 

Secretário de Obras e Prefeito. Alegou que ele sabe das 

ades das estradas e pontes, entretanto não podem deixar os

abandonados, e afirmou que está muito crítica a situação. 

disse que na data de amanhã, começarão trabalhar mais três 

caminhões contratados, sendo assim vai melhorar o atendimento nos bairros da 

Encerrada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente comunicou aos senhores 

Vereadores que a Ata desta Sessão seria redigida e deliberada conforme 

regimental. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a proteção de 

e a presença de todos, às 9h43min.  O Senhor Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão, e eu, Regicleiton Caldas de Meneses, Secretário de 

Apoio às Comissões, lavrei e digitei a presente Ata, que após lida e achada 

conforme, vai por mim subscrita, deliberada, autografada e assinada pelos 

membros da Mesa Diretora e demais Vereadores. 
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autoria do Vereador 

não havendo discussão, a matéria foi 

m votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Emerson sais 

aos senhores vereadores, juntamente com ele terem uma 

Secretário de Obras e Prefeito. Alegou que ele sabe das 

deixar os bairros do 

a situação. Oslen Dias 

trabalhar mais três 

caminhões contratados, sendo assim vai melhorar o atendimento nos bairros da 

Encerrada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente comunicou aos senhores 

Vereadores que a Ata desta Sessão seria redigida e deliberada conforme 

regimental. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a proteção de 

min.  O Senhor Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão, e eu, Regicleiton Caldas de Meneses, Secretário de 

presente Ata, que após lida e achada 

conforme, vai por mim subscrita, deliberada, autografada e assinada pelos 


