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Ata da Décima terceira Sessão Ordinária, da quarta Sessão Legislativa, da 

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, do dia vinte e oito do 

mês de abril do ano de dois mil e vinte, com início às 09h20min, sob a 

Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, 

bem como, a presença dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto 

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

Machado, Emerson Sais Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz 

Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen 

Dias dos Santos (Tuti), Reinaldo de Souza (Lau), Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida Pires) e Valdecir José dos Santos (Mendonça). De princípio, verificado o 

quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a 

presente Sessão. Passando ao Expediente foram colocadas em discussão e 

votação as Atas das 12ª Sessão Ordinária e 4ª Sessão Extraordinária, as quais 

foram aprovadas por unanimidade. Prosseguindo solicitou o senhor secretário a 

leitura das Correspondências Recebidas: Oficio n° 016/GDPR/2020 de autoria 

da deputada federal-PT/MT Professora Rosa Neide Informa a destinação de uma 

Emenda parlamentar ao orçamento Geral da União (OGU) no valor de 300 mil 

reais. Indicada junto ao ministério da saúde a ser aplicada na aquisição de uma 

van. Senhor presidente solicitou do Senhor Secretário a leitura das seguintes. 

Matérias em Apresentação: Indicação n° 106/2020 de autoria dos vereadores 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e Mequiel Zacarias Ferreira; Indicações n° 

107, 108 e 109/2020 de autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto; 

Indicações n° 110 e 111/2020 de autoria do Mequiel Zacarias Ferreira; 

Indicações n° 114, 115, 116, 117 e 118 de autoria da vereadora Elisa Gomes 

Machado. O Senhor Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão 

encaminhadas conforme disposição regimental. Passando ao uso da Tribuna, 

O Senhor Presidente em comum acordo, informou que o tempo destinado a cada 

um será de três minutos e meio, conforme sorteio bimestral e ordem de 

inscrição. Neste intermédio o senhor presidente registrou a presença em plenário 

dos vereadores Valdecir José dos Santos (Mendonça) e José Aparecido dos 

Santos (Cidão).  O primeiro a utilizar a tribuna foi o vereador Mequiel Zacarias 
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Ferreira, Cumprimentou a todas e todos os presentes, reforçou suas cobranças 

sobre as recuperações de vias urbanas, pois a várias ruas intransitáveis 

principalmente em bairros periféricos, destacando os pontos do bairro Boa 

Esperança, Guaraná, Jardim das Flores e estrada 1ª Norte. Elogiou o Executivo 

pela construção de faixas elevadas nas proximidades das escolas, porém cobrou 

que as mesmas tenham acessibilidade para poder atender as pessoas com 

necessidades espaciais. Sobre a merenda escolar distribuída no período de 

pandemia parabenizou pela atividade que está sendo coordenada pela 

Assistência Social, mas segundo ele está difícil obter os registros e documentos 

relativos a atividade assim sendo difícil para fiscalizar se está sendo realizada a 

a contento. Fez mais algumas considerações.  Próximo a utilizar a tribuna 

vereador Charles Miranda Medeiros, Cumprimentou a todos. Informou que os 

casos suspeitos no município diminuíram para 11. Sobre a barreira sanitária 

serve controlar a entrada de pessoas no município assim protegendo os 

moradores de Alta Floresta. Afirmou que há algumas pessoas que não usam os 

equipamentos de proteção individual e ate mesmo a higienização.  Comentou 

que a filas externas em alguns bancos no município esta totalmente insalubre, e 

solicitou que essas instituições de suporte para estes usuários. Fez mais algumas 

considerações. Próxima, a vereadora Elisa Gomes Machado cumprimentou a 

todos relembrou que sessão da semana passada comentou sobre a falta de 

medicamentos e na ocasião disse que iria solicitar uma reunião para obter 

informações sobre a licitação ocorrida, pois bem a vereadora esteve hoje na 

farmácia básica onde obteve várias informações relevantes com o coordenador 

da farmácia básica que sempre teve uma boa relação, sobre a denuncia sobre 

falta de medicamentos recebida pela vereadora realmente está faltando 

medicamentos. Afirmou que não sabe por que as licitações demoram tanto para 

ser finalizadas, pois e feito a cotação de preço no mês de agosto do ano passado 

e a licitação só foi publica em janeiro deste ano e com essa janela temporal 

realmente iria haver várias alterações esse processo só mostra a falta de 

planejamento no Executivo. Agradeceu o ministério do trabalho que realizou um 

repasse de 130 reais para o município de Alta Floresta que será destinado na 

compra de medicamentos. Informou que está visitando todas as unidades de 
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saúde básicas para verificar quais são suas demandas. Agradeceu o Executivo 

pela implantação da barreira sanitária que é de sua importância na proteção 

população do município. Seguindo Vereador Silvino Carlos Pires Pereira, 

Saudou a todos Disse que está preocupado com a situação dos bairros do 

município, pois o Executivo sempre realiza um péssimo trabalho na época de 

estiagem com isso gerando transtorno para a população, portanto solicitou 

planejamento.  Pediu para todos os vereadores apoiarem e assim intensificar as 

cobranças em relação a contratação de caminhões pipas, pois na época da poeira 

esse problema é recorrente. Fez mais algumas ponderações. O Senhor Presidente 

pediu a autorização para dispensar o intervalo regimental, o qual, todos 

concordaram. Em razão de nada constar na Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

comunicou aos senhores vereadores que a Ata desta Sessão será redigida e 

deliberada conforme disposição regimental. Nada mais havendo a tratar, 

agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, às 9h39min 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. 


