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Ata da décima segunda

nona Legislatura, realizada 

mês de abril do ano de dois mil e 

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 

Passando ao Expediente

Aparecido dos Santos (Cidão), 

Santos (Mendonça), foi colocada e

Sessões Ordinárias, as quais foram

o Inciso III, Parágrafo 

Bimestral para assegurar a Ordem do uso da tribuna, na seguinte sequência;

Carlos de Queiroz, Mequiel Zacarias Ferreira,

dos Santos (Tuti), Charles Miranda Medeiros, 

Nunes Siqueira, José Aparecido dos Santos (Cidão),Marcos Roberto Menin

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires), 

e Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida)

o Senhor Secretário fez a leitura das seguinte

apresentação:Indicações 

Gomes Machado; Indicações n° 100, 101, 102, 103 e 104/2020 de autoria do 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira. 

matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme disposição 

Passando ao uso da Tribuna
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segunda Sessão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da 

, realizada nas dependências desta Casa, do dia 

de dois mil e vinte, com início às nove horas

a Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador

bem como, a presença dos Senhores Vereadores:

(Cida), Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siq

Elisa 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 Sessão.

Passando ao Expediente,Presidente registrou a presença dos vereadores 

Aparecido dos Santos (Cidão), Oslen Dias dos Santos (Tuti) e 

foi colocada em discussão a votação das Atas da 9

s quais foram aprovadas por unanimidade

 3º, Artigo 108 do Regimento Interno e realizou o sorteio 

Bimestral para assegurar a Ordem do uso da tribuna, na seguinte sequência;

Mequiel Zacarias Ferreira, Reinaldo de Souza, Oslen Dias 

dos Santos (Tuti), Charles Miranda Medeiros, Elisa Gomes Machado

José Aparecido dos Santos (Cidão),Marcos Roberto Menin

los Pires Pereira (Dida Pires), Valdecir José dos Santos (Mendonça)

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida).Não havendo correspondências recebidas,

o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

Indicações n°098/2020 e 099/2020 da autoria da vereadora Elisa 

Gomes Machado; Indicações n° 100, 101, 102, 103 e 104/2020 de autoria do 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira. O Senhor Presidente informou que as 

matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme disposição 

Passando ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos Senhores 
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Sessão Legislativa, da 

do dia vinte e dois do 

nove horas e dezesseis 

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 

Valdecir José dos Santos (Mendonça). De princípio, o 

e solicitou do Senhor Secretário a 

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

aberta a presente Sessão. 

Presidente registrou a presença dos vereadores José 

Oslen Dias dos Santos (Tuti) e Valdecir José dos 

as Atas da 9ª e 11ª 

por unanimidade. De acordo com 

3º, Artigo 108 do Regimento Interno e realizou o sorteio 

Bimestral para assegurar a Ordem do uso da tribuna, na seguinte sequência; Luiz 

Reinaldo de Souza, Oslen Dias 

Elisa Gomes Machado, Demilson 

José Aparecido dos Santos (Cidão),Marcos Roberto Menin, 

ldecir José dos Santos (Mendonça) 

Não havendo correspondências recebidas, 

s matérias em 

e 099/2020 da autoria da vereadora Elisa 

Gomes Machado; Indicações n° 100, 101, 102, 103 e 104/2020 de autoria do 

O Senhor Presidente informou que as 

matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme disposição regimental. 

, o Senhor Presidente comunicou aos Senhores 
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Vereadores que, conforme dispositivo regimental

será de três minutos e meio

tribuna foi o vereador

agradeceu a presença de

Câmara. Parabenizou o servidor Jorge, pela passagem de seu anivers

Cobrou as limpezas de locais que ele 

agora não foi realizada, 

tomado pelo matagal. Pediu a realização da operação tapas buracos

vários locais estão intransitáveis

da Deputada Rosa Neide e do Deputado Valdir Barranco. Na sequência, cobrou 

a continuidade do concurso público do município, que está estagnada, contudo, é 

possível que os procedimentos administrativos sejam feitos

do Chefe do Executivo

do concurso público municipal. Disse que está

de alimentos das escolas, e mencionou a indicação da vereadora Cida, 

relacionado a essa atividade

que estão precisando de alimento, que procure a prefeitu

escolas, e pediu  para quem poder

suprir a necessidades. 

Charles Miranda Medeiros

presentes. Iniciou falando que

Federal  e notou o quanto o povo estar abandonado, pois não tem apoio

para manter o recomendado para a proteçã

mesmo para se alimentar

para fornecer ajuda a esse

mesma estar dando apoio aos

com secretario de saúde, e pediu para

repasse dos trezentos mil, para compra de equipamento de segurança de 

individual, para combater corona vírus (COVID19), pois precisa, 

pessoas que estão na linha de frente da pandemia

Elisa Gomes Machado
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ereadores que, conforme dispositivo regimental, o tempo destinado a cada um 

e meio, conforme ordem de inscrição.O primeiro a 

dor Mequiel Zacarias Ferreira, que cumprimentou e 

agradeceu a presença de todas e todos nesta sessão e os ouvintes da Rádio 

arabenizou o servidor Jorge, pela passagem de seu anivers

impezas de locais que ele indicou a mais de quinze dias, 

agora não foi realizada, citou um dos exemplos do Jardim Guaraná

tomado pelo matagal. Pediu a realização da operação tapas buracos

locais estão intransitáveis. Apresentou o acompanhamento das emenda

da Deputada Rosa Neide e do Deputado Valdir Barranco. Na sequência, cobrou 

a continuidade do concurso público do município, que está estagnada, contudo, é 

possível que os procedimentos administrativos sejam feitos. Solicitou

ivo a vereadora (Cida), para cobrar mais agilidade no edital 

blico municipal. Disse que está acompanhando o fornecimento 

de alimentos das escolas, e mencionou a indicação da vereadora Cida, 

essa atividade. Finalizou agradecendo a todos, alertou as

que estão precisando de alimento, que procure a prefeitu

para quem poder ajudar essas pessoas necessitadas, ajudem a 

. O próximo a fazer o uso da Tribuna foi a vereador

Charles Miranda Medeiros, o qual cumprimentou a todas e

falando que passou em frente o Banco Caixa 

e notou o quanto o povo estar abandonado, pois não tem apoio

para manter o recomendado para a proteção do vírus ainda mais sentar ou ate 

mesmo para se alimentar. Fez um pedido aos presidentes de entidades sociais

a esses cidadãos. Parabenizou Cooperativa Sicred

mesma estar dando apoio aos seus usuários e contribuintes. Inform

ario de saúde, e pediu para que destinasse uma 

repasse dos trezentos mil, para compra de equipamento de segurança de 

combater corona vírus (COVID19), pois precisa, 

na linha de frente da pandemia. Ato contínuo

Elisa Gomes Machado principia sua fala cumprimentando a 

fl.2 de 5 

Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716 

site: www.altafloresta.mt.leg.br 

, o tempo destinado a cada um 

O primeiro a utilizar a 

que cumprimentou e 

e os ouvintes da Rádio 

arabenizou o servidor Jorge, pela passagem de seu aniversário. 

a mais de quinze dias, pois,até 

exemplos do Jardim Guaraná que está 

tomado pelo matagal. Pediu a realização da operação tapas buracos, pois,há 

Apresentou o acompanhamento das emendas 

da Deputada Rosa Neide e do Deputado Valdir Barranco. Na sequência, cobrou 

a continuidade do concurso público do município, que está estagnada, contudo, é 

Solicitou para líder 

mais agilidade no edital 

acompanhando o fornecimento 

de alimentos das escolas, e mencionou a indicação da vereadora Cida, 

a todos, alertou as pessoas 

ra ou diretores de 

necessitadas, ajudem a  

o uso da Tribuna foi a vereador 

o qual cumprimentou a todas e a todos os 

passou em frente o Banco Caixa Econômica 

e notou o quanto o povo estar abandonado, pois não tem apoio nenhum 

o do vírus ainda mais sentar ou ate 

presidentes de entidades sociais, 

ooperativa Sicredi, pois a 

Informou que esteve 

destinasse uma a maior parte do 

repasse dos trezentos mil, para compra de equipamento de segurança de 

combater corona vírus (COVID19), pois precisa, equipar essas 

Ato contínuo, a vereadora 

 todos, agradeceu a 
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presença de todos. Disse que

servidores disseram que estão 

resultados de exames, para beneficiar os usuários

também na farmácia básica,

alegando que não estaria tendo medicamentos na farmácia básica. 

foi realizada uma licitação no dia trinta e um de janeiro

remédios, de valor de dois milh

quatro reais e dose centavos

farmácia básica, a qual situação lhe deixa muito preocupada.Afirmou 

policlínica estar faltando material de limpeza,

pra servidores e usuários. Disse

nas Unidades de Saúde

Alertou que alem dos

cuidados dengue, pois 

comentários.Prosseguindo, utilizou a tribuna o vereador

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

o Prefeito esteve nesta 

estaria fazendo as reformas das Unidades de Saúde

maio, por tanto o vereador 

reformas, pois a sociedade estar a padecer. Alegou que as

Alta Floresta não tem estrutura

sociedade. Disse que o secretario de saúde pre

de Leis e também para população

zona rural o mais rápido possível. 

Scatambuli Sicuto iniciou sua fala parabenizando a todos os servidores dos 

Postos de Saúde, que mesmo com essa pandemia, não vem medindo esforços 

para atender o povo. Disse que as viagens para tratamentos para Cuiabá estão 

canceladas, devido essa pandemia. Informou que os exames estão em 

andamentos. Mencionou que, apenas as cirurg

devido a pandemia de corona vírus (CONVID 19), e ma

secretaria de saúde, pelo atendimento que estar dando a toda população. Disse 
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isse que na segunda feira fez uma visita no laboratório

que estão solucionando, e dando mais eficácia nos 

, para beneficiar os usuários. Disse que fez uma visita 

na farmácia básica, por conta de uma denuncia feita por um cidadão, 

estaria tendo medicamentos na farmácia básica. 

foi realizada uma licitação no dia trinta e um de janeiro

, de valor de dois milhões trezentos e seis mil setecentos setenta e 

ro reais e dose centavos e mesmo assim está faltando medicamentos na 

ual situação lhe deixa muito preocupada.Afirmou 

policlínica estar faltando material de limpeza, qual situação 

pra servidores e usuários. Disse que estará dando continuidade em suas visita

nas Unidades de Saúde Básica para verificar quais são sua

Alertou que alem dos cuidados da pandemia de (Covid-19)  precisa haver 

, pois vem crescendo em no município. Fez mais alguns 

Prosseguindo, utilizou a tribuna o vereador Silvino Carlos Pires 

agradeceu a presença de todos, e disse que

Casa de Leis prestando contas, na oportunidade

estaria fazendo as reformas das Unidades de Saúde do município, ate o

por tanto o vereador está ansioso e esperançoso, para 

ois a sociedade estar a padecer. Alegou que as Unidades de S

estrutura, para prestar um atendimento de qualidade para 

. Disse que o secretario de saúde precisa dar satisfação para essa Casa 

e também para população, sobre as medicações de posto de Saúde 

zona rural o mais rápido possível. Ato contínuo, a vereadora 

iniciou sua fala parabenizando a todos os servidores dos 

ostos de Saúde, que mesmo com essa pandemia, não vem medindo esforços 

para atender o povo. Disse que as viagens para tratamentos para Cuiabá estão 

canceladas, devido essa pandemia. Informou que os exames estão em 

andamentos. Mencionou que, apenas as cirurgias não estão sendo realizada 

corona vírus (CONVID 19), e mas uma vez parabenizou a 

secretaria de saúde, pelo atendimento que estar dando a toda população. Disse 
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no laboratório, e os 

mais eficácia nos 

. Disse que fez uma visita 

feita por um cidadão, 

estaria tendo medicamentos na farmácia básica. Informou que 

foi realizada uma licitação no dia trinta e um de janeiro, para compra de 

trezentos e seis mil setecentos setenta e 

faltando medicamentos na 

ual situação lhe deixa muito preocupada.Afirmou que a 

situação traz grandes riscos 

que estará dando continuidade em suas visitas 

ar quais são suas necessidades. 

19)  precisa haver 

. Fez mais alguns 

Silvino Carlos Pires 

agradeceu a presença de todos, e disse que no ano passado 

Casa de Leis prestando contas, na oportunidade disse que 

do município, ate o mês de 

para realização destas 

Unidades de Saúde, de 

, para prestar um atendimento de qualidade para 

cisa dar satisfação para essa Casa 

sobre as medicações de posto de Saúde na 

, a vereadora Aparecida 

iniciou sua fala parabenizando a todos os servidores dos 

ostos de Saúde, que mesmo com essa pandemia, não vem medindo esforços 

para atender o povo. Disse que as viagens para tratamentos para Cuiabá estão 

canceladas, devido essa pandemia. Informou que os exames estão em 

ias não estão sendo realizada 

s uma vez parabenizou a 

secretaria de saúde, pelo atendimento que estar dando a toda população. Disse 
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que o recurso de trezentos mil estará vindo para esta Casa de Leis, 

Falou que esse recurso veio para combater a pandemia, e cabe a 

analisar e informar o que pode ser feito e aplicado esse recurso. Finalizou 

agradecendo a secretaria de Assistência Social, 

que estão cedendo alimentos ás famílias necessitadas

mencionou que esteve com Prefeito, para 

003/2020, mas ele decidiu esperar o novo decreto do governador, 

dez horas da manha. Segundo o ver

003/2020, ele já tainha recomendação do ministério

projeto.Finalizou falando que toda

por conta do horário, e restaurantes que estão sofrendo muit

consegue se estabilizar apenas com delivery

Intervalo Regimental. 

acordo com os autores das proposituras, os requerimentos serão lidos e 

submetidos à deliberação do plenário em bloco

(Requerem Novamente que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel 

Bezerra de Araújo, para que através do órgão competente determine o envio de 

cópia integral dos relatórios do fiscal de co

Pregão 0036/2019 - registro de preços para futura e eventual aquisição de 

emulsão asfáltica formulada com óleo de xisto (ANTIPÓ), para ser utilizado em 

vias municipais secundárias com pavimentação em saibro e material bet

para atender na operação tapa buraco, micro pavimento, no valor de R$ 

7.326.244,00, devendo constar listas dos materiais e quantidades adquiridas, 

empresa vencedora, pagamentos efetuados, bem como documentos que 

comprovam a utilização dos materiais

atendidas com a aplicaçã

Elisa Gomes Machado e vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires)

RReeqquueerriimmeennttoo  nn°°  003333/

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

competente determine o envio de cópia integral dos relatórios do fiscal de 

contrato do Procedimen
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que o recurso de trezentos mil estará vindo para esta Casa de Leis, 

Falou que esse recurso veio para combater a pandemia, e cabe a 

analisar e informar o que pode ser feito e aplicado esse recurso. Finalizou 

secretaria de Assistência Social, que juntos com entidades sócias 

cedendo alimentos ás famílias necessitadas. Emerson Sais Machado

esteve com Prefeito, para verificar se iria sancionar  o projeto 

s ele decidiu esperar o novo decreto do governador, 

Segundo o vereador  antes do prefeito receber o projeto 

003/2020, ele já tainha recomendação do ministério publico, para 

Finalizou falando que todas as lojas estão abertas, somente as academia 

por conta do horário, e restaurantes que estão sofrendo muito com isso, eles não 

consegue se estabilizar apenas com delivery. O Presidente p

 Todos Concordam. Passando à Ordem do Dia,

acordo com os autores das proposituras, os requerimentos serão lidos e 

deliberação do plenário em bloco:11))  RReeqquueerriimm

Requerem Novamente que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel 

Bezerra de Araújo, para que através do órgão competente determine o envio de 

cópia integral dos relatórios do fiscal de contrato do Procedimento Licitatório 

registro de preços para futura e eventual aquisição de 

emulsão asfáltica formulada com óleo de xisto (ANTIPÓ), para ser utilizado em 

vias municipais secundárias com pavimentação em saibro e material bet

para atender na operação tapa buraco, micro pavimento, no valor de R$ 

7.326.244,00, devendo constar listas dos materiais e quantidades adquiridas, 

empresa vencedora, pagamentos efetuados, bem como documentos que 

comprovam a utilização dos materiais e quais são as ruas que foram ou serão 

atendidas com a aplicação do material, para apreciação. Autoria: Vereadora 

Elisa Gomes Machado e vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires)

3//22002200(requer novamente que seja oficiado o 

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

competente determine o envio de cópia integral dos relatórios do fiscal de 

contrato do Procedimento Licitatório Pregão 0022/2019 registro de preços para 
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que o recurso de trezentos mil estará vindo para esta Casa de Leis, para votação. 

Falou que esse recurso veio para combater a pandemia, e cabe a os vereadores 

analisar e informar o que pode ser feito e aplicado esse recurso. Finalizou 

juntos com entidades sócias 

Emerson Sais Machado 

verificar se iria sancionar  o projeto 

s ele decidiu esperar o novo decreto do governador, que sairia ás 

antes do prefeito receber o projeto 

publico, para vetar o 

, somente as academia 

o com isso, eles não 

Presidente pede dispensa do 

assando à Ordem do Dia,em 

acordo com os autores das proposituras, os requerimentos serão lidos e 

mmeennttoo  nn°°  003322//22002200 

Requerem Novamente que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel 

Bezerra de Araújo, para que através do órgão competente determine o envio de 

ntrato do Procedimento Licitatório 

registro de preços para futura e eventual aquisição de 

emulsão asfáltica formulada com óleo de xisto (ANTIPÓ), para ser utilizado em 

vias municipais secundárias com pavimentação em saibro e material betuminoso 

para atender na operação tapa buraco, micro pavimento, no valor de R$ 

7.326.244,00, devendo constar listas dos materiais e quantidades adquiridas, 

empresa vencedora, pagamentos efetuados, bem como documentos que 

e quais são as ruas que foram ou serão 

Autoria: Vereadora 

Elisa Gomes Machado e vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires).22))  

(requer novamente que seja oficiado o Prefeito 

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

competente determine o envio de cópia integral dos relatórios do fiscal de 

registro de preços para 
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futura e eventual aquisiç

para atender a frota do município

4.951.999,99, devendo constar listas das peças adquiridas e sua destinação, 

empresa vencedora, pagamentos efetuados, bem como docum

comprovam a utilização das peças, para apreciação.Autoria: Vereadora Elisa 

Gomes Machado. Matérias aberta a discussão e discutida pela vereadora 

Gomes Machado apenas solicitou o relatório, dos fiscais dos contratos, para 

aprimora e melhorar a fiscalização. Por que ate mesmo os fiscais de contrato são 

essências para os contratos

comunicou aos senhores Vereadores que a Ata desta Sessão seria redigida e 

deliberada conforme disposição regimental. Na

agradecendo a proteção de Deus

Presidente declarou encerrada a presente Sessão, e eu, Regicleiton Caldas de 

Meneses, Secretário de Apoio às Comissões, lavrei e digitei a presente Ata, q

após lida e achada conforme, vai por mim subscrita, deliberada, autografada e 

assinada pelos membros da Mesa Diretora e demais 
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futura e eventual aquisição de peças elétricas, mecânicas, acessórios e serviços 

para atender a frota do município de Alta Floresta-MT 

4.951.999,99, devendo constar listas das peças adquiridas e sua destinação, 

empresa vencedora, pagamentos efetuados, bem como docum

comprovam a utilização das peças, para apreciação.Autoria: Vereadora Elisa 

Matérias aberta a discussão e discutida pela vereadora 

apenas solicitou o relatório, dos fiscais dos contratos, para 

a fiscalização. Por que ate mesmo os fiscais de contrato são 

essências para os contratos. 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 9h56

Presidente declarou encerrada a presente Sessão, e eu, Regicleiton Caldas de 

Meneses, Secretário de Apoio às Comissões, lavrei e digitei a presente Ata, q

após lida e achada conforme, vai por mim subscrita, deliberada, autografada e 

mbros da Mesa Diretora e demais Vereadores.
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ão de peças elétricas, mecânicas, acessórios e serviços 

MT no valor de R$ 

4.951.999,99, devendo constar listas das peças adquiridas e sua destinação, 

empresa vencedora, pagamentos efetuados, bem como documentos que 

comprovam a utilização das peças, para apreciação.Autoria: Vereadora Elisa 

Matérias aberta a discussão e discutida pela vereadora Elisa 

apenas solicitou o relatório, dos fiscais dos contratos, para 

a fiscalização. Por que ate mesmo os fiscais de contrato são 

Encerrada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

comunicou aos senhores Vereadores que a Ata desta Sessão seria redigida e 

da mais havendo a tratar, 

9h56min.  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 

Vereadores. 


