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Ata da décima quarta Sessão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da 

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, do dia cinco do mês 

de maio do ano de dois mil e vinte, com início as nove hora se dezesseis minutos 

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, Silvino Carlos Pires 

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

Senhor Presidente cumprimentou a todos, e solicitou do Senhor Secretário a 

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

a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão. 

Passando ao Expediente, foi colocada em discussão e votação, as Atas da 13ª 

Sessão Ordinária e 5ª Sessão Extraordinária, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Prosseguindo Senhor presidente solicitou do Senhor Secretário a 

leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicações n°s 119, 120, 121, 

122 e 123/2020, de autoria do Vereador Marcos Roberto Menin, Indicações 

nºs124, 125 e 126/2020, de autoria da Vereadora Elisa Gomes Machado, 

Indicações nºs 127, 128 e 129/2020, de autoria do Vereador Mequiel Zacarias 

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

encaminhadas conforme disposição regimental. Passando ao uso da Tribuna, o 

Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que, conforme 

dispositivo regimental, o tempo destinado a cada um será de três minutos e 

meio, conforme ordem de inscrição. O primeiro a utilizar a tribuna foi o 

vereador Luiz Carlos de Queiroz, que cumprimentou e agradeceu a presença de 

todos nesta sessão,questiona o posicionamento da Caixa Econômica Federal 

para com a população em relação as filas, o que considera uma falta de respeito 

e responsabilidade devido as pessoas estarem próximas umas às outras; 

considera importante o auxílio dado pela Presidência da República, porém tem 
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que haver no mínimo o distanciamento, é responsabilidade da Casa fornecer 

uma solução. O próximo a fazer o uso da Tribuna foi a vereador Mequiel 

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

parabenizando o Vereador Luiz Carlos de Queiroz pela passagem do seu 

aniversário, reforça a celebração pelo dia do Trabalhador, especialmente a todas 

e todos os profissionais da saúde, da segurança, professores, coordenadores que 

estão ajudando, se esforçando, se doando ajudando ao município neste período 

de pandemia. Externa seu reconhecimento a todos e espera que as esferas 

municipais, estaduais e federais também reconheçam esses grandiosos cidadãos. 

Em relação à pandemia especificamente, relata que houve a confecção de um 

boletim de ocorrência devido a um cidadão se recusar a usar máscara num 

determinado estabelecimento; já fica o alerta para que as autoridades coíbam 

esse tipo de atitude, para que não sirva de exemplo para que outros o façam. 

Houve um segundo caso de COVID 19 em nosso município, e pelos relatos esta 

pessoa não respeitou quarentena e fez atividades coletivas, casos assim merecem 

toda atenção inclusive cobrando explicações do Comitê para que não haja 

problemas de contaminação dentro do município.  Destaca a questão das 

atividades da educação da qual algo necessita ser feito e é necessário ser olhado 

com carinho, uma vez que o Conselho Nacional de Educação já se posicionou 

pelo retorno das atividades não presenciais o EAD, nesta manhã está sendo 

realizada uma reunião no Conselho de Educação, para autorização e 

regulamentação destas atividades, e pede que as escolas deem o mínimo de 

condições para que os professores e alunos possam desenvolver estas atividades, 

pois bem sabe que boa parte das escolas tem seus laboratórios de informática 

sucateados, tem preocupação também com a alimentação escolar, pois tem feito 

cobranças desde antes da aprovação da Lei Federal, e até a presente data não 

recebeu nenhuma informação oficial, inclusive tem um requerimento seu na 

pauta desta Sessão algo que terá também dificuldade em receber informação 

para que possa fiscalizar de forma eficiente, e pede apoio dos colegas nesta 

pauta, para que não tenha maiores prejuízos com a educação no município 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl.3 de 9 
 
Avenida Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829/3716 

email: contato@altafloresta.mt.leg.br _ site: www.altafloresta.mt.leg.br 

considerando a diversidades de situações que se apresenta. Ato contínuo, o 

vereador Charles Miranda Medeiros principia sua fala cumprimentando a 

todos os presentes. Complementa a fala do Vereador Luiz Carlos de Queiroz e 

diz que tem feito cobranças em relação às filas que mesmo aglomerada alcança 

grande distância e notasse ausência de critérios e orientações recomendadas pelo 

Ministério da Saúde. Informa que o corpo de bombeiros hoje pela manhã estava 

lá para orientar as pessoas a importância do distanciamento, porém, bastou eles 

saírem para tudo voltar como estava antes. O vereador lembra que só o 

distanciamento ainda não é o suficiente, as pessoas estão mal acomodadas, 

sejam no sol, no sereno, se chover na chuva, mulheres com crianças, gestantes; o 

desrespeito aos estatutos.  Tem que continuar as conversas com os gerentes das 

unidades, de preferência na Câmara Municipal novamente, pois esta desumano o 

tratamento dado a estas pessoas. Pede que a Secretaria de Obras potencialize a 

coleta de lixo, pois a quantidade de lixo hospitalar e residencial dobrou, devendo 

assim melhorar sua logística adequada ao novo momento, evitando inclusive 

aumentar o número de roedores e insetos. O vereador faz um alerta para que 

parte dos recursos recebidos para o enfrentamento ao COVID 19 deve ser usado 

para aperfeiçoar o atendimento para o pessoal que está na linha de frente, 

disponibilizando equipamentos de segurança. Em seguida fez uso da palavra a 

Vereadora Elisa Gomes Machado, a qual cumprimentou a todos. Diz que 

continua com as visitas nas unidades de saúde, fiscalizando as contratações e 

nomeações a partir do requerimento atendido, e fala também de medicamentos 

que ainda não foram disponibilizados nas unidades, em relação às filas dos 

bancos, diz que o Comitê teve uma reunião com participação do Ministério 

Público do Trabalho, com o gerente da Caixa Econômica Federal, com a 

Secretaria de Assistência Social e com o Secretário de Saúde, onde foram 

traçadas algumas metas em relação às filas dos bancos sendo a Caixa a que 

apresenta maior problema. Em relação à coleta de lixo diz que houve um 

aumento significativo, porém está regular, pelo menos nos bairros onde tem 

passado e onde mora. O que tem deixado a vereadora preocupada neste 
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momento, é que brevemente entrará o período da seca, e com ele aparecem os 

problemas respiratórios, especialmente nas crianças e nos idosos, bem como os 

focos de incêndios, o que já aconteceu semana passada no aterro sanitário. É 

necessário ter a preocupação com a molhagem das ruas e pede a todos que tenha 

os devidos cuidados. Finaliza parabenizando todos os trabalhadores e 

trabalhadoras pelo dia primeiro de maio. Na sequência fala o vereador José 

Aparecido dos Santos (Cidão) o qual cumprimentou a todos os presentes.  

Começa falando o sobre o momento vivido e a ausência do prefeito, que sumiu 

após o surgimento da epidemia, diz que procurou a Secretaria de Obras e cobrou 

do Secretário o planejamento e cronograma para o período de seca, onde o 

Secretário disse que já tem tudo planejado e fez solicitação de seis caminhões, 

diz ainda que lá na Secretaria de Obras viu uma das maiores covardias que 

poderia constatar, um caminhão que no ano passado ajudou muito o município, 

sendo retirados os pneus novos e devolvido ao seu dono, não sabe se foi 

motivado pela Secretária de Obras ou Ministério Público o fato é que os 

vereadores ultimamente não informados de nada, segundo o próprio vereador. 

Alega que a mídia semeia a discórdia e a política do quanto pior melhor. 

Finaliza dizendo que já havia um caminhão que poderia ser usado para o 

trabalho a preço zero, porém tem suas dúvidas com relação à contratação de seis 

caminhões para atender o município, entretanto irá continuar cobrando. O 

vereador Emerson Sais Machado fala sobre o sentimento de injustiça que 

tomou conta si e todas as crueldades que vem sofrendo desde que se colocou 

pré-candidato a Prefeito. Em relação ao caminhão comunica que a retirada foi 

solicitação sua, pediu que caminhão fosse entregue com pneus velhos ou até 

mesmo sem pneus, não nega que também estava fazendo uso político da 

situação uma vez que estava ajudando o município. Em seguida o Vereador 

Marcos Roberto Menin, cumprimentou a todos e parabenizou ao Vereador 

Luiz Carlos de Queiroz, pela passagem do seu aniversário, e cumprimentou ao 

Deputado Federal Juarez Costa pelos dois milhões depositados na conta da 

Prefeitura, compromisso feito e honrado, agradece a Secretaria de Obras por 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl.5 de 9 
 
Avenida Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829/3716 

email: contato@altafloresta.mt.leg.br _ site: www.altafloresta.mt.leg.br 

atender seus pedidos antecipadamente. Diz que brevemente começara o 

asfaltamento do Bairro Primavera, onde os recursos já estão à disposição da 

Prefeitura. Fica agora a expectativa dos cinco milhões destinados ao Bairro Boa 

Nova, onde tem feito reiteradas cobranças ao Líder do Governo do Estado, para 

que seja feito o depósito o quanto antes na conta da Prefeitura. Lamenta 

profundamente as filas nos Bancos Brasil e da Caixa Econômica, diz não saber o 

que é pior, deixar os clientes ao sol, ou dentro das agências, salienta a 

importância do dialogo da Câmara com os gerentes dos Bancos para que sejam 

encontradas soluções para o problema, alerta ainda a necessidade de orientação 

aos usuários que permanecem um tempão em uma fila e às vezes não é aquela 

fila que está prestando o serviço que o usuário precisa. Na sequência usou da 

Tribuna a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto(Cida) que cumprimentou a 

todos. Inicia parabenizando todos os trabalhadores, principalmente os servidores 

da Câmara. Falando em relação ao problema dos bancos, parabeniza ao 

Presidente que desde o início fez um ofício solicitando para que fosse resolvido 

o problema. Diz que como membro do CODAM participou de reunião e ficou 

combinado que quatro atiradores do tiro de guerra farão o trabalho de 

fiscalização e orientação de filas na Caixa Econômica, acompanhados por 

funcionários. Parabeniza o trabalho da Secretaria de Ação Social que tem feito 

um trabalho de acompanhamento das famílias mais necessitadas evitando 

atuação de aproveitadores. Fala sobre o fogo que se iniciou no lixão, pede que 

todas as providências sejam tomadas. O Presidente pede autorização para falar 

de onde está. Comenta sobre as filas nas agências e que estas afirmam que sua 

obrigação de atendimento é dentro da agência, fora que cabe ao poder público 

manter organização. Lamenta a multa aplicada ao Arabis devido alguns casais 

estarem sentados juntos, trata-se de bom senso, critério não utilizado para punir 

os bancos. Fala sobre as providencias adotadas pela Câmara, da cedência de 

veículos para a Secretaria de Saúde e de funcionários para barreira 

epidemiológica, confecção de cartilha orientativa para os cidadãos. O Presidente 

solicita do Soberano Plenário, autorização para dispensa do Intervalo 
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Regimental. Todos Concordam. Passando à Ordem do Dia, o Presidente 

solicita do Secretário a leitura em bloco dos Requerimentos, sendo aprovado por 

todos. Foi lida e submetida à deliberação do plenário a seguinte matéria: 11))  

RReeqquueerriimmeennttoo  nn°°  003377//22002200  (REQUER, que sejam oficiados o Prefeito Municipal 

e a Chefia de Trânsito, Transporte e Segurança, C/C ao Conselho Municipal de 

Transportes, para que, enviem os estudos técnicos de implantação de todas as 

faixas elevadas no município de Alta Floresta, nos moldes da RESOLUÇÃO Nº 

738/CONTRAN, DE 6 DE SETEMBRO DE 2018, bem como, realize a 

adequação/retirada dos redutores de velocidades onde houver necessidade, nos 

moldes da RESOLUÇÃO Nº 600/CONTRAN, DE 24 DE MAIO DE 2016, para 

apreciação.) de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira. 22))  

RReeqquueerriimmeennttoo  nn°°  003388//22002200  (REQUER, que seja oficiado o Prefeito Municipal, 

Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que, através dos departamentos 

responsáveis, envie relatório detalhado (mensal) das notificações de trânsito 

produzidas no município; quantidade convertida em multa; valores recebidos e 

destinação detalhada dos recursos das mesmas, para apreciação.) de autoria do 

Vereador Mequiel Zacarias Ferreira. 33))  RReeqquueerriimmeennttoo  nn°°  003399//22002200  

(REQUER, que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel Bezerra de 

Araújo e a Secretaria Municipal de Educação C/C ao Conselho Municipal de 

Educação / Câmara do CAE – Conselho de Alimentação Escolar, para que 

enviem, em tempo hábil, amplas informações sobre o cumprimento da LEI Nº 

13.987, DE 7 DE ABRIL DE 2020, garantindo a realização do processo de 

fiscalização, para apreciação.) de autoria do vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira. 44))  RReeqquueerriimmeennttoo  nn°°  004400//22002200  (REQUER NOVAMENTE, 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 ano 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 
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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, com os devidos relatórios dos fiscais 

de contrato, entre outras informações que julgar necessária, até mesmo se 

canceladas, para apreciação.) de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado. O 

Presidente pôs os Requerimentos em discussão, sendo discutido pelo Vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira, o qual pede licença para falar sobre o Projeto de 

Lei 2039/2020 do IPREAF, informa que as discussões começaram ontem, junto 

ao IPREAF e SISPUMAF, para manter os vereadores informados das pautas 

uma vez que o Vereador e a Vereadora Elisa Gomes Machado pediram para 

fazer parte das discussões, quanto à necessidade de o PL não ser votado nesse 

momento. Em relação aos requerimentos 037 e 038/2020 são relativos a questão 

do trânsito no município. Como os nobres colegas tem acompanhado as questões 

de instalações das faixas elevadas, informa que tem recebido algumas 

reclamações de que em alguns lugares, a faixa está praticamente germinada 

próxima a um redutor de velocidade e cita alguns exemplos; isto com certeza, do 

ponto de vista legal, não está correto, por isso solicita estudo da implantação 

dessas faixas, que tem legislação especifica para implantação, regulamentação 

de tamanho, altura, dimensão, distancia, locais onde podem ser implantadas. 

Pede que a Secretaria esclareça esses problemas e regularize estas questões. A 

segunda questão é sobre as multas. Pelo portal transparência e possível ver 

quanto foi arrecadado, mas não é possível saber quanto tem de notificação, ou 

como foram aplicadas, e aplicação do recurso que é específica do trânsito e que 

muitas vezes não se justifica, onde, como e quando estão sendo aplicadas. Diz 

que já fez pedido verbal e agora faz via Requerimento para ver se consegue ter 

acesso às informações. Por fim fala sobre a lei da merenda escolar comenta 

sobre o trabalho feito pela assistência social e diz que não tem conseguido 

acessar nada documentalmente através da Secretaria de Educação. Diz que tem 

recebido informações de alguns diretores, mais da rede estadual que 

infelizmente não está havendo sintonia entre a realidade do que as escolas 
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precisam e a disponibilidades dos alimentos para fornecem as crianças. Portanto 

e preciso que eles disponibilizem as informações para que se possa fiscalizar e 

ajudar na medida do possível, o que é atribuição do município e o que é 

atribuição do estado, principalmente na questão de alimentação que é algo que 

não é possível esperar. Por fim pede apoio na aprovação dos Requerimentos e 

que o ajudem a cobrá-los junto aos requeridos. Em seguida a Vereadora Elisa 

Gomes Machado, diz que é muito difícil fiscalizar quando não há elementos 

para apreciar; no momento está debruçada sobre documentos que teve acesso e 

os estuda a duas semanas, hoje reapresenta o Requerimento nº 040/2020, e 

reafirma não ter seus requerimentos atendidos, com exceção da pavimentação 

asfáltica do Jardim Guaraná que é um recurso da Sudam e que tem 

acompanhado tudo certinho. O restante é complicado, informa que já foi a vários 

departamentos da prefeitura procurar informações e estes não dizem nem que 

sim, nem que não e pedem que ela acesse o portal da transparência, onde a 

vereadora afirma não existir a informação procurada, ao que os servidores dão 

de ombros, gesticulando que também não sabem. Fala sobre um Projeto de Lei 

que ainda vão votar, sobre sobras de recursos da saúde do ano passado. Fala que 

se houvesse a facilidade na fiscalização quem sabe poderia estar ajudando. 

Finaliza pedindo o voto dos vereadores e manifesta ser favorável aos 

requerimentos do vereador Mequiel Zacarias Ferreira. Em tempo fala sobre a 

merenda escolar e o imenso peço para Assistência Social, e parabeniza a 

população de Alta Floresta que é sempre solícita quando convocada, porém 

existem os poderes constituídos que precisam agilizar sua parte. Encerradas as 

discussões, as matérias foram postas em votação, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Solicita do senhor Secretário a leitura da 5) MMooççããoo  000044//22002200- 

(Congratulações com o Polo da Energisa Alta Floresta, extensiva a toda equipe 

de colaboradores pelos relevantes serviços prestados ao município e região.) 

Autoria vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), após ser posta em discussão foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida o Presidente informa os senhores 

vereadores, que fez um ofício solicitando o seu caminhão a Prefeitura, diz ainda 
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que o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão) pediu o caminhão 

emprestado para ser utilizado no Bairro Boa Nova; o Presidente achou melhor 

não cedê-lo, pois acredita que isso traria problemas tanto para ele, quanto para o 

vereador solicitante. Informa que não foi posta uma peça sequer em seu veículo, 

que não obteve ganhos com a cedência, e que se sujeita a Comissão de Ética 

caso isto tenha acontecido. Apenas tirou proveito político da situação. 

Esclareceu fatos que aconteceram a sua revelia, esclarece ainda que se Alta 

Floresta tem um trator esteira de grande porte, foi graças à cedência deste 

caminhão. Encerrada a 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 10h10min.  O Senhor Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão, e eu, Joel Batista da Silva, Assistente 

Administrativos, 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. 


