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

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

de maio do ano de dois mil e vinte, com início às 9h:25 mim, 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 a Ata da 15ª Sessão Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo solicitou o senhor secretário a leitura do OOffiicciioo  nnºº  114422//22002200 – 

Solicita a tramitação a tramitação em urgência especial o Projeto de Lei nº 

2047/2020 (autoriza a abertura de créditos adicionais especial, com base no 

art.43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei nº 

2546, de 20 de dezembro de 2019, Lei Orçamentária Anual – LOA, exercício 

financeiro de 2020.) o qual não havendo discussão foi colocado em votação o 

qual aprovado por unanimidade, por tanto senhor presidente suspendeu a sessão 

as 09h:37min para que as Comissões Permanentes competentes possa exalar os 

pareceres ao Projeto de Lei 2.047/2020. Retornando a Sessão as 10h:01min o 

senhor presidente solicitou ao senhor secretario das Correspondências 

Recebidas: Oficio n° 018-2020, de autoria do Controlador Municipal Ademir 

Caione, que encaminha a esta Casa de Leis o os balancetes mensais referentes 

aos meses de janeiro e fevereiro do corrente. Senhor presidente solicitou do 

Senhor Secretário a leitura das seguintes. Matérias em Apresentação: 

Indicações n° 254/2020 de autoria do Vereador Demilson Nunes Siqueira; 

Indicações nº 255, 256 e 257/2020 de autoria do vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira; Indicação nº 258/2020 autoria Vereadora Elisa Gomes Machado; 
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Indicação nº 259/2020 de autoria do vereador Luiz Carlos de Queiroz; Projeto 

de Lei N. 008/2020 que súmula ( INSTITUI E ESTABELECE DIRETRIZES 

PARA A POLÍTICA MUNICIPAL DE ERRADICAÇÃO DA FOME E DE 

PROMOÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS ALIMENTOS - PMEFSA, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.) de autoria dos vereadores Aparecida Scatambuli 

Sicuto (Cida), Demilson Nunes Siqueira, Oslen Dias dos Santos (Tuti), Charles 

Miranda Medeiros, Emerson Sais Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), 

Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Reinaldo de Souza (Lau) e 

Valdecir José dos Santos (Mendonça); Projeto de lei 2.046/2020 que em sumula 

(AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR TRAMITAÇÃO 

JUDICIAL A O SOCIEDADE BENIFECIENTE EVANGÉLICA -SBE E 

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS NOS AUTOS DA AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO MUNICIPAL Nº 

4584-14.2015.811.0007,CÓDIGO 129471, CONFORME EXTATO TERMO 

DA MINUTA ANEXA” de autoria do Executivo Municipal. 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. O 

primeiro a utilizar a tribuna foi o vereador Luiz Carlos de Queiroz 

Cumprimentou todos presentes. Parabenizou a Alta Floresta pelo seu 44ª 

aniversario, e pediu paciência e cuidado para os moradores. Comentou que 

semana passada foi convocado por moradores devido problema novamente com 

o a empresa Águas de Alta Floresta, pois a empresa só instala o cavalete de água 

se o morador tiver a escritura registrada do imóvel sendo essa pratica um 

absurdo. Cobrou a Energisa que instale emergia elétrica para 18 famílias que 

estão instaladas próximas o aeroporto, deixou claro que as famílias estão 

realmente instalada incorretamente, porém não é o dever da fornecedora de 

energia julgar e sim disponibilizar rede elétrica para todos.  Questionou o 

Executivo sobre a demora para regulamentar as áreas urbanas irregulares através 
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a Lei da Reub, uma matéria aprovada por unanimidade por essas Casa de Leis. 

Prosseguindo Mequiel Zacarias Ferreira, cumprimentou a todas e a todos os 

presentes e estendeu seu comprimento a todas as assistentes sociais pela data 

recente passada e especialmente pelo trabalho que esses profissionais vem 

desempenhando neste período, pois a demanda no CRAS devido a pandemia 

aumento em cinco vezes a demanda normal. Estendeu seu Cumprimento 

também a corporação do Corpo de Bombeiros que dia 17 celebrou 20 anos de 

Alta Floresta, destacando além do trabalho e compromisso junto a comunidade. 

Parabenizou as atividades CMDCA em relação ao Dia mundial contra 

exploração de crianças e adolescentes, sendo uma pauta importante, que precisa 

ser muito discutida. Finalizou seus comprimentos felicitando todos os munícipes 

de Alta Floresta pelo 44 º aniversário da cidade. Com relação com as pautas 

compartilhadas nas sessões, falou sobre as molhagem de rua e que hoje o 

departamento de licitação encaminhou para o jurídico o contrato e a proposta de 

edital, ou seja, vai enrolar ainda mais, então pediu para que os demais 

vereadores também acompanhem junto ao jurídico do Executivo para que possa 

dar celeridade ao processo, pois sabe que esse ano mais do que nunca a 

molhagem de rua e de suma importância para o município porque precisa se 

evitar a questão de super lotação das unidades básica e UPA por conta dos 

problemas respiratórios. Com relação as recuperações das ruas, o vereador disse 

que debateu esse assunto com a vereadora Cida e teve acesso ao cronograma 

revitalização dos bairros, sendo que o bairro Bom Pastor estava fora do 

cronograma, justamente o bairro do vereador e que o mesmo deve ser inserido e 

atendido. Pediu que a secretaria de infraestrutura siga a linha de cobrança do 

vereador Luiz Carlos e que organize o cronograma conforme prioridade, pois a 

bairros na ordem em que estão no cronograma não são bairros que estão em uma 

situação tão ruim enquanto tem outros que precisa de atendimento urgente e a 

secretaria falha muito neste sentido, e precisa se criar um critério. Disse que 

indicou recentemente ao Comitê de combate ao COVID-19 que elabore o mapa 

de contaminação do município assim como outros municípios tem feito, pois se 
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sabe que hoje tem 9 casos divulgados e segundo informações do vereador 

Charles são 10 e não se sabe geograficamente como está sua disposição no 

município, assim informar a população destes locais para que as pessoas possam 

ter maior cuidado, porém o que se vê é uma flexibilização descontrolada por 

parte da população. Afirmou que já esta na hora de pensar e propor outras 

medidas restritivas para o município, pois a quantidade de casos cresceu 

significativamente. Comentou que vem recebendo várias reclamações relativas a 

barreira sanitária, sendo uma das reclamações é a passagem sem que os 

servidores realizassem a abordagem, portanto a barreira sanitária é um 

mecanismo fundamental desde que seja leva da sério. Pediu para que o 

presidente convoque o prefeito e o secretário de saúde para uma reunião para 

que possa ser discutido as medidas futuras contra o combate ao coronavírus. Fez 

mais algumas considerações. Próximo a utilizar a tribuna vereador Oslen Dias 

dos Santos, relatou trabalhos da secretaria de infraestrutura, mas é evidente as 

dificuldades da pasta por falta de maquinário. Informou a recuperação dos 

bairros, a operação tapa-buraco, o patrolamento das estradas rurais e a 

recuperação de pontes e bueiros. Comentou que até o final da semana o 

município deve receber mais dois caminhões novos adquiridos com recursos do 

pré-sal. Expôs que será adquirido mais um caminhão com recurso federal e 

agradeceu ao deputado federal Nelson Barbudo por destinar R$ 320 mil para 

comprar uma retroescavadeira de pneu, atendendo seu pedido juntamente com o 

prefeito. Disse que esta agenda a licitação para dia 27 de maio para compra de 

uma motoniveladora através de uma ação conjunta dos deputados Nininho e 

Neri Geller. Falou que tem recebido reclamações da qualidade da madeira 

fornecida para recuperação de pontes. Por este motivo disse que fará um ofício 

cobrando o secretário de infraestrutura para notificar a empresa para fornecer 

madeira de qualidade.  Em ato continuo vereador Chales Miranda Medeiros 

Saudou a todos. Informou o décimo caso de Covid-19 no município após 

participar de uma reunião do Comitê de Enfrentamento como representante do 

Poder Legislativo, e disse que a partir de agora o município de Alta Floresta 
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passa a ser visto pelo Governo do Estado como município com transmissão 

comunitária. Disse que a preocupação deve ser redobrada, e relatou com 

preocupação o relaxamento de uma parcela da população que insiste em não 

cumprir as determinações dos decretos estaduais e municipais, com as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da 

Saúde. Cobrou melhores condições de segurança para os servidores públicos que 

estão na linha de frente no combate a pandemia e informou que os vereadores 

vão encaminhar um ofício pedindo para as instituições de segurança fazerem 

segurança nas barreiras sanitárias, como forma de proteger os servidores. Fez 

mais algumas ponderações. Seguindo, a vereadora Elisa Gomes Machado 

cumprimentou a todos, parabenizou os tecnos e os auxiliarias de enfermagem 

pelo seu dia hoje. Parabenizou os pedagogos pela sua data comemorativa. 

Parabenizou a fanfara municipal por completar hoje vinte anos. Felicitou a todos 

moradores de Alta Floresta pela data comemorativa em especial aos pioneiros 

do município. Falou que tem uma indicação sobre a solicitação do adicional de 

periculosidade para os agentes de trânsito, citando a luta antiga de seis anos da 

categoria. Defendeu uma segurança maior para os profissionais que estão 

trabalhando nas barreiras sanitárias, principalmente a necessidade de 

equipamento de segurança. Comentou que em visita as barreira sanitárias e 

evidente  que o servidores que lá estão trabalhando  precisam de maior 

segurança, com a melhora nos EPIs e ate maior quantidade de termômetro. Fez 

mais algumas considerações. Em ato continuo Demilson Nunes Siqueira 

Saudou Parabenizou o Município pelo seu aniversário de 44° ano. Parabenizou o 

secretário de obras pelas recuperações na zona rural. Parabenizou o servidor 

Messias coordenador de transito pela revitalização das vias centrais do 

município e as faixas de ciclovia. Seguindo Vereador Marcos Roberto Memin. 

Cumprimentou a todos. parabenizou e agradeceu o deputado Dilmar Dal Bosco 

por destinar uma viatura para Polícia Militar de Alta Floresta. Demonstrou muita 

preocupação com a pandemia do novo coronavírus e acredita no surgimento de 

muitos outros casos confirmados no município principalmente porque tem 
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muitas pessoas brincando com a pandemia. Afirmou que vai continuar lutando 

para a liberação de uma emenda, com o deputado Juarez Costa, para asfaltar o 

bairro São José Operário. Seguindo Vereador Silvino Carlos Pires Pereira, 

Saudou a todos, cobrou ação da Câmara Municipal para que parte dos quase R$ 

15 milhões que o município irá receber em 4 parcelas do Governo Federal seja 

destinado para a compra de maquinário e melhorias nas unidades de saúde. 

Reclamou da falta de recuperação da vicinal primeira norte. Fez mais algumas 

considerações. Senhor presidente Emerson Machado passou o trabalho para o 

vice-presidente para poder fazer o uso da palavra Cumprimentou a todos. Sobre 

a fala de alguns vereadores que o Executivo não tem maquinário, o vereador 

questionou dizendo que há vários maquinários sendo adquiridos. Lembrou que 

já houve outras gestões passadas que deixaram o município sucateado. Afirmou 

que Alta Floresta a vários problemas e o município sempre haverá problema e 

que o Prefeito Asiel não é prefeito e o município não haverá prefeito perfeito, 

mas não adianta só criticar tem que procurar Emendas com as siglas partidárias 

com os deputados estadual e federal. Concorda com a fala do vereador Dida que 

quando vem projeto de suplementação para esta casa de Leis, sempre tem o 

desejo de algumas emendas para destinar recurso para alguma situação, só que 

existe a tal da legalidade, pois as verbas vêm destinadas para secretarias.  

Usando a prerrogativa de aparte fez o uso da palavra vereador Silvino Carlos 

Pires Pereira Disse que o vereador Emerson já faz parte dos vereadores 

veteranos está faltando com a verdade porque a sua proposta dentro da 

suplementação do superávit de 8 milhões era de 200 mil reais dentro da própria 

pasta da saúde, sendo sua emenda justa. Retornando o vereador Emerson Sais 

Machado Falou que não irá dizer que o vereador Dida Pires está mentindo, 

reforçou que respeita muito o vereador Dida, mas o seu pronunciamento está 

levando em consideração a análise da secretaria jurídica da câmara. Fez mais 

algumas considerações. O Senhor Presidente pediu a autorização para dispensar 

o intervalo regimental, o qual, todos concordaram. Passando a Ordem do Dia, 

foi lida e submetida à deliberação do plenário as seguintes matérias: 11))  PPrroojjeettoo  
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ddee  LLeeii  nnºº  22..004477//22002200 (AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS 

ADICIONAIS ESPECIAL, COMBASE NO ART.43, §1º, INCISO III DA LEI 

FEDERAL Nº 4.320, DE 17 DE MARÇODE 1964, NA LEI Nº 2546, DE 20 DE 

DEZEMBRO DE 2019, LEI ORÇAMENTÁRIAANUAL – LOA, EXERCÍCIO 

FINANCEIRO DE 2020). Autoria: Poder Executivo Municipal. Matéria 

colocada em discussão e discutida pelos seguintes vereadores: Mequiel 

Zacarias Ferreira Sobre o Projeto de Lei apontou que o mesmo criará uma 

rubrica para atendimento das questões do COVID-19 quanto a calamidade 

social, pois a secretaria deve um grande aumento na demanda. As anulações são 

dentro da própria secretaria. Expos seu voto favorável ao projeto. Elisa Gomes 

Machado Disse que na semana passada a equipe da prefeitura já avia informado 

do projeto. Segundo a vereadora o projeto muito bem elaborado e bem 

justificado, então sendo assim não há o que debater o projeto. Deixou o seu voto 

favorável ao projeto. Emerson Sais Machado Parabenizou a secretaria de 

Assistência Social pelo trabalho excepcional a frente da pasta. Encerradas as 

discussões o projeto foi colocado em votação o qual aprovado por unanimidade. 

Em comum acordo entre os vereadores os Projetos de Lei 004, 005 e 006/2020 

serão lidos e discutidos em bloco  

22))  PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  000044//22002200 (Institui o dia municipal dos observadores de aves 

e dá outras providencias.) Autoria: Vereador Mequiel Zacarias Ferreira.; 33))  

PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  000055//22002200 (Institui a semana municipal da agricultura familiar 

no município de Alta Floresta/MT e dá outras providências. Autoria: Vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira. 44))  PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  000066//22002200 (Institui no calendário 

oficial de alta floresta a campanha de conscientização fevereiro roxo 

(Alzheimer, fibromialgia e lúpus), a ser realizada anualmente no mês referido e 

datas correlatas e dá outras providências.) Autoria: Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira. Matérias colocadas em discussão e discutida pelos vereadores: 

Mequiel Zacarias Ferreira disse que nos trabalhos que acompanha tanto nas 

comissões e nos conselhos e atividades gerais acaba identificado algumas pautas 

que necessitam de uma melhor atenção por parte do Executivo municipal, porém 
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algumas coisas não consegue fazer politicas efetivas, pois, depende do 

Executivo encaminhar para discussão nesta Casa de Leis e nesse sentido 

enquanto legislador cabe indicar, apontar e sugerir Projetos de Lei que fomente 

a discussão de determinados temas. No caso de hoje são três pautas gerais que 

precisam ser debatidas. Sobre a o projeto que fala sobre agricultura familiar 

disse que precisar ser melhor desenvolvida no município, deu exemplo que há 

eventos no município que abordam questão do agronegócio de maneira geral, 

mas não tem nenhum evento que aborde a agricultura familiar. Afirmou que no 

cenário atual os agricultores familiares têm muita dificuldade, citando como 

exemplo o fato de que esse ano não há nem um produtor com selo de orgânico 

com certificado no município para venda em supermercados, assim não 

diferenciam seus produtos nos mercados e tendo dificuldade com a concorrência 

externa e tendo que vender abaixo do valor das suas mercadorias, então como 

vereador, buscou disponibilizar uma semana para debater a pauta e junto com o 

executivo realizar uma proposta. O segundo projeto é em relação a observação 

de aves que está ligado a questão do turismo e Alta Floresta sendo um município 

da Amazônia é ou deveria ser um polo de turismo e está entre os cinco 

municípios com maior número de aves do país que é um mercado extremamente 

rentável, mas como município não há nenhuma atividade que de destaque a essa 

questão. E o 3º projeto propôs o fevereiro roxo que é relativo a 3 doenças que 

são difíceis de lidar e que as pessoas que tem essas doenças têm dificuldade com 

o sistema público em geral que são o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. Disse 

que já recebeu pessoas com fibromialgia que relataram a dificuldade no 

atendimento no setor público talvez por falta de capacitação técnica ou a falta de 

jeito do atendente para lidar com a questão, então precisar melhor essas 

questões. Pediu voto favorável. Charles Miranda Medeiros Parabenizou o 

vereador por ter a sensibilidade que propor essas três questões, que existe 

mesmo essas dificuldades e esses projetos melhoram essas pautas propostas. 

Elisa Gomes Machado Parabenizou o vereador Mequiel que é extremamente 

importante, pois quando Alta Floresta e irar da espaços para esse assunto seja 
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debatido de extremamente importância pra o município. Mequiel Zacarias 

Ferreira Só utilizou a palavra pra fazer um adendo a Agricultura familiar que a 

uma forma fomentar a agricultura familiar através do merenda escolar e existe 

um percentual de contras destas famílias todos os anos, porem esse ano ainda 

não foi lançado o chamamento para atender a questão da alimentação familiar. 

Encerrada as discussões foi colocada em votação a qual aprovada por 

unanimidade. 5) pprroojjeettoo  ddee  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  nnºº  001133//22002200 (concede título de 

cidadã honorária alta-florestense à juíza de direito Milena Ramos de Lima e 

Souza Paro, e dá outras providências.) de Autoria: Vereador Oslen Dias dos 

Santos (Tuti). Qual não havendo discussão, foi colocada em votação a qual 

aprovada por unanimidade.6) IInnddiiccaaççããoo  NNºº  114499//22002200  (indicam ao Prefeito 

Municipal, após apreciação e aquiescência do soberano Plenário, a necessidade 

assegurar aos Agentes de Trânsito o direito à percepção do Adicional de Risco 

de Vida, incidente sobre o salário da categoria). Autoria: Vereadores: Elisa 

Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida). Matéria colocada em discussão e discutida pelos seguintes vereadores: 

Elisa Gomes Machado Solicitou uma correção na sumula da indicação tranco 

insalubridade por adicional de risco de vida realizou a leitura da justificativa a 

indicação Expondo da importância desse adicional de morte para o agentes de 

transito Mequiel Zacarias Ferreira Disse que vem trabalhando essa pauta dos 

fatores de risco desde 2017, quando inseriram a previsão de pagamento da 

mesma no PPA e, que, no caso de, trata-se do adicional de risco de vida que é 

em especial para os agente de trânsito, pontuando que não se pode esquecer que 

há vários outros cargos no Executivo que precisam deste enquadramento, pois 

são direitos dos servidores. Charles Miranda Medeiros Explicou a diferença 

entra insalubridade e periculosidade, mas essas classificações só se enquadram 

conforme a atividade do servidor. Mequiel Zacarias Ferreira disse que 

precisará uma alteração no termo e substituir periculosidade por adicional de 

risco de vida, porque é especifico ao agente de trânsito. Charles Miranda 

Medeiros Deixou registrado que desde de 2019 vem solicitando que cumpre 
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para todos os servidores em geral que estão expostos a essa situação. Afirmou 

que já elaborou o ELCAT da prefeitura e só falta o Executivo cumprir a Lei. 

Senhor presidente solicitou autorização de todos os vereadores para realizar a 

substituição do termo no documento o qual todos aceitaram. Encerrada as 

discussões a matéria foi colocada em votação a qual foi aprovada por 

unanimidade. Em comum acordo com os vereadores as indicações nº 150, 151 e 

152/2020 serão lidas e discutidas em bloco 77))  iinnddiiccaaççããoo  nnºº  115500//22002200 ( indicam 

ao Prefeito Municipal de Alta Floresta, Sr. Asiel Bezerra de Araújo com cópia a 

Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária e ao Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, após apreciação e aquiescência do 

soberano Plenário, que desenvolva a atividade formativa e organizativa junto 

aos agricultores familiares e orgânicos quanto a criação de 

plataformas/mecanismos digitais (individuais e coletivas) que facilitem a venda 

dos produtos em período de pandemia. Autoria: Vereadores: Mequiel Zacarias 

Ferreira e Elisa Gomes Machado.; 88))  IINNDDIICCAAÇÇÃÃOO  NNºº  115511//22002200  (Indicam ao 

Prefeito Municipal de Alta Floresta, Sr. Asiel Bezerra de Araújo com cópia a 

Diretoria de Indústria, Comércio e Turismo e ao Conselho Municipal de 

Turismo, após apreciação e aquiescência do soberano Plenário, que desenvolva a 

atividade formativa e organizativa junto aos artesãos quanto a criação de 

plataformas/mecanismos digitais (individuais e coletivas) que facilitem a venda 

dos produtos em período de pandemia.) Autoria: Vereadores: Mequiel Zacarias 

Ferreira e Elisa Gomes Machado.; iinnddiiccaaççããoo  nnºº  115522//22002200 (INDICA ao Prefeito 

Municipal de Alta Floresta, Sr. Asiel Bezerra de Araújo, com cópia a 

Controladoria Municipal, após apreciação e aquiescência do soberano Plenário, 

que proceda com a criação de um portal de transparência específico para as 

ações relativas ao Coronavírus COVID-19, nos moldes da Orientação Técnica 

05/2020 do Tribunal de Contas de Mato Grosso.) de autoria do Vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira. Matéria foi colocada em discussão e discutida pelo 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira com relação as indicações 150, 151 e 

152/2020 disse que são indicações de trabalhos que desenvolve no cotidiano 
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juntamente com as secretarias e aos munícipes. Quanto a 150 e 151 diz as 

respeito dos agricultores familiares e os artesões, o que ocorre que as 

circunstâncias atuais o método de venda tradicional ficou suspenso, logo 

impactando diretamente nas vendas desses trabalhadores, portando as indicações 

é que a secretaria de agricultura e diretoria de indústria, comercio e turismo, 

possam criar o comércio online e de suporte e equipamentos para esses 

trabalhadores para que ela consigam vender online e sejam emancipados com 

formação sobre as ferramentas tecnológicas. Sobre a Indicação 152/2020, o TCE 

deu uma instrução para criação de um portal da transparência especifico para o 

COVID-19. Para os vereadores é de extrema importância que exista um portal 

que fale somente destas transações, pois o município está recebendo vários 

recursos distintos para ser destinado a esta finalidade, bem como, há uma série 

de facilidades nos processos de aquisição nesse período, carecendo de atenção 

especial. Encerrada a discussões as matérias foram colocadas em discussão as 

quais aprovadas por unanimidade. 1100))  IInnddiiccaaççããoo  nnºº  115533//22002200 (indica à 

Coordenação Regional de Serviços Operacionais da Energisa Alta Floresta/MT, 

após apreciação e aquiescência do soberano Plenário, que promova as ações que 

se fizer necessária junto aos departamentos a quem de competência for daquela 

concessionária de serviços, com a finalidade de efetuar a ligação de unidades 

consumidoras de caráter não permanente às famílias “ocupantes” da área de 

segurança do Aeroporto Osvaldo Marques Dias, de Alta Floresta, vinculada ao 

período de tempo que até que se conclua o procedimento respeitante à ocupação 

do referido imóvel) Autoria: Vereador Luiz Carlos de Queiroz. Matéria colocada 

em discussão e foi discutida pelo vereador Mequiel Zacarias Ferreira 

Estendeu os seus cumprimentos ao vereador Luiz Carlos pela Indicação. 

Afirmou que já está acompanhando esse processo, contudo, não desta ótica da 

Energisa, mas gostaria de reforçar a sua solicitação via requerimento sobre esse 

processo, pois já fez a solicitação duas vezes e até o momento não foi atendido, 

quanto a regularização da área. Fez mais algumas considerações. Encerradas a 

discussão a matéria foi colocada em votação a qual aprovada por unanimidade. 
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Encerrada a Ordem do Dia, vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto na 

qualidade de presidente da comissão de Legislação, justiça e Redação final 

Solicita do soberano Plenária a autorização para dispensar a redação final dos 

Projetos de Lei de nº 004, 005 e 006/2020 e do Projeto de Decreto Legislativo nº 

013/20202, o qual todos concordaram. 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 11h:50min 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. 


