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

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

mês de maio do ano de dois mil e vinte, com início às nove horas e quarenta e 

três 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 (Lau), 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, foram colocadas em discussão e votação as Atas das 

sessões anteriores (16ª Sessão Ordinária, 6ª, 7ª e 8ª Sessões Extraordinárias), às 

quais foram aprovadas, com ausência do vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça). Prosseguindo, solicitou o senhor secretário a leitura das 

correspondências recebidas: Gestora Municipal de Assistência Social, 

Luzmaia de Souza Quixabeira de Araujo, trata-se da convocação para auto- 

identificação da população LGBTQI+ deste Município, visando à promoção dos 

Direitos Humanos deste segmento. Após o Senhor Secretário fez a leitura das 

seguintes matérias em apresentação: Indicação n° 160/2020 de autoria do 

vereador Demilson Nunes Siqueira; Indicação nº 161/2020 de autoria do 

vereador Luiz Carlos de Queiroz; Indicações nºs 162, 163 e 164/2020 de autoria 

do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; e Indicações nºs 165 e 166/2020 de 

autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; Projeto de Lei nº 010/2020 que em 

súmula institui a "Semana Municipal de Combate à Hanseníase" e dá outras 

providências de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; e Projeto de Lei nº 

011/2020 que em súmula dispõe sobre alterações na Lei nº 1.407/2005, que 

dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - 
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SMDC, e dá outras providências de autoria do vereador Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida Pires). O Senhor Presidente informou que as matérias ora 

apresentadas serão encaminhadas conforme disposição regimental e justificou a 

razão de não colocar em deliberação o Projeto de Lei 2.048. Passando ao uso 

da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que, 

conforme dispositivo regimental, o tempo destinado a cada um será de sete 

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

vereador Mequiel Zacarias Ferreira, que cumprimentou a todas e a todos os 

presentes. E iniciou sua fala agradecendo aos presentes nesta sessão. 

Parabenizou a todos os trabalhadores rurais pela celebração da data alusiva aos 

mesmos, em seqüência, citou a reunião do dia anterior com o Comitê de 

enfrentamento ao COVID-19 e que os mesmos apresentaram a preocupação de 

que são necessárias medidas mais rígidas visando ao combate do Covid 19. 

Disse que nesta reunião estavam presentes vários vereadores, que ficaram para 

debater a mudança do “toque de recolher” das 23h30min para as 20h, conforme 

apresentado na reunião que aconteceu antes da sessão, na qual não houve 

consenso e que a maioria dos vereadores achou adequado que o prefeito 

mandasse a solicitação de alteração por decreto. Alertou que, conforme disse o 

secretário, no Hospital Regional existem apenas sete leitos de clínicos, 

destinados para o tratamento da doença e que se faz necessário tratar estas 

mudanças no decreto com regime de urgência. Afirmou que está acompanhando 

outras pautas, umas delas foi deliberação do Conselho do Fundo de Direitos 

Difusos e Coletivos do Município. Disse que nesta reunião com o Conselho, 

com o Ministério Público e o Ministério Público do Trabalho, conseguiram a 

liberação do recurso para obra da UPA, no valor de setecentos mil reais com 

contra partida de quinhentos mil reais, própria do Município. Falou que está 

acompanhando também a pauta da educação do município, e pontuou que é 

preciso ter qualidade de educação e não pressa em implementar atividades. 

Finalizou agradecendo atenção de todos os presentes. Ato contínuo, o vereador 

Oslen Dias dos Santos cumprimentou a todos, disse que a mudança de uma 
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hora a menos no decreto, “não vai adiantar de nada”, pois o verdadeiro combate 

a este vírus, é a conscientização da população, e que a Prefeitura tem que 

aumentar a fiscalização durante o dia e noite. Disse que recebeu no município o 

Deputado Federal Neri Geller e Deputado Estadual Nininho, que estiveram para 

oficializar a aquisição de uma PC, e que na quarta feira estará licitando uma 

patrol motoniveladora para Alta Floresta. Falou que os dois Deputados estarão 

trabalhando junto ao Governador, para elaboração de mais asfalto comunitário. 

Finalizou anunciando que terá implantação de pontes no Rio Telles Pires, e 

asfalto nas rodovias MT Estaduais. O próximo a fazer o uso da Tribuna foi o 

vereador Charles Miranda Medeiros, que cumprimentou a todos, e disse que 

está preocupado com esse programa da energiza, com o programa Luz para 

Todos, disse que a energiza está interrompendo diversos projetos de implantação 

de energia elétrica, e que isto interfere muito na vida dos pequenos 

trabalhadores. Utilizando-se da prerrogativa de aparte o vereador Tuti disse que 

as rescisões destes contratos estão relacionadas à pandemia. Charles Miranda 

Medeiros agradeceu a explicação, e disse que vai encaminhar um oficio para 

empresa energiza não rescindir estes contratos. Alertou a população de Alta 

Floresta que na UTI do Hospital Regional, tem apenas três vagas reservadas 

para (COVID19), e alertou que cada um tem que fazer a prevenção, cuidando de 

si mesmo e de sua família. E finalizou pedindo cuidado a todos que se previnam 

em fila de bancos entre outros, e cita que até os guardas dos bancos podem fazer 

orientações de conscientização para os contribuintes. Ato contínuo, a vereadora 

Elisa Gomes Machado também cumprimentou a todos, disse que notou vários 

erros nesse projeto de Regime de Urgência, que precisa ser corrigido. 

Parabenizou a todos técnicos de enfermagem, que estão na “linha de frente” no 

combate da pandemia. Pediu mais investimentos e suporte nas barreiras 

sanitárias, na aquisição de mais termômetros e a contratação de mais técnicos de 

enfermagem. Alertou que a prefeitura tem que intensificar mais a fiscalização, e 

se for necessário, mudar o decreto para diminuir o horário do “toque de 

recolher”. Fez um pedido à população que tenha conscientização para cuidar de 
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si mesmo e seus familiares, e finaliza sua fala afirmando que todos devem fazer 

a sua parte. Prosseguindo, utilizou a tribuna o vereador Marcos Roberto 

Menin, o qual agradeceu a todos, iniciou parabenizando a todos os produtores e 

agricultores de Alta Floresta. Disse que a única pendência do projeto do asfalto 

do bairro Boa Nova é a licença ambiental, mas que a prefeitura está tomando as 

devidas providências para liberação desta obra. Agradeceu ao Deputado Federal 

Neri Geller e Deputado Estadual Nininho pelas emendas para a aquisição da PC 

para o Município. Disse que esteve em reunião com o Secretário de Saúde 

Marcelo e alguns vereadores, afirmando que a mesma foi muito produtiva. 

Alertou que a população tem que se conscientizar e tomar os devidos 

procedimentos de prevenção, cuidando de si mesmo e de suas famílias. 

Prosseguindo, utilizou da tribuna o vereador Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida Pires), que cumprimentou a todos, e iniciou falando das transmissões de 

sessão online, que tem como toda sociedade acompanhar as sessões. Falou sobre 

os asfaltos em parceria com o contribuinte, e afirmou que a prefeitura fez um 

adicional de crédito com o Banco Bradesco de mais de quatro milhões, que se 

deve investir parte deste dinheiro, para aquisição de equipamentos, fazer 

parceria com a sociedade para asfaltar as ruas de bairros não pavimentados, 

citando exemplos de vários setores que precisa de pavimentação. Disse que 

elaborou um requerimento de nº 029/2020, pedindo informações, sobre os 

projetos de infraestrutura dos bairros, pois foram feitas muitas promessas. Falou 

que vai encaminhar junto à presidência desta Casa de Leis, um ofício ao Senador 

Wellington Fagundes para ajuda em um financiamento de cinco milhões junto a 

Caixa Econômica Federal, para ajudar na pavimentação asfáltica do município. 

O próximo a fazer o uso da Tribuna foi o vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), que agradeceu a presença de todos, disse que não é preciso fechar 

o comércio novamente para combater a pandemia. Alertou que a sociedade 

precisa se prevenir, cuidar de si mesmo e zelar por suas famílias. Afirmou que 

não se pode fechar o comercio novamente, pois se esta medida for adotada, irá 

acontecer um colapso na economia município, e se manifestou contra qualquer 
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projeto relacionado com este intuito, e afirmou que cada um é responsável pela 

sua saúde. Parabenizou o vereador Tuti que por estar trabalhando muito na 

questão de obras e fiscalização, e que vem cobrando o Deputado Estadual 

Nininho. Falou que todos devem cobrar as autoridades, com objetivo de elaborar 

melhorias para a sociedade. A próxima a usar a tribuna, vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto cumprimentou a todos, disse que também esteve na reunião 

com o Secretario de Saúde, e se manifestou contra o fechamento do comércio, e 

pediu que a sociedade “tome consciência” quanto à prevenção no combate a este 

vírus. Falou que os vereadores irão analisar a mudança do “toque de recolher”. 

Mas afirmou que quem está acompanhando esta situação de fiscalização, e que é 

a Prefeitura Municipal que tem que intensificar mais a fiscalização, e notificar as 

pessoas que estão trabalhando incorreto. Falou que não tem nenhum projeto 

relacionado ao (COVID 19), tramitando nesta Casa de Leis. Finalizou 

agradecendo aos Deputados Neri Geller e Nininho pelas emendas, para Alta 

floresta. O Senhor Presidente, vereador Emerson Sais Machado, passou a 

condução dos trabalhos ao Vice Presidente para fazer uso da tribuna. Emerson 

Sais Machado cumprimentou a todos, disse que ficar em casa com dinheiro e a 

geladeira cheia e fácil. Alertou que o povo precisa trabalhar, para manter sua 

casa e pagar as contas, e que esta historia de ficar em casa, isso não é discurso 

verdadeiro, pois todo mundo precisa trabalhar. Fez um pedido de 

conscientização das pessoas para se cuidar e tomar medidas mais rígidas, contra 

o combate ao (COVID 19). Disse que o comércio noturno e a minoria do 

comercio local, e não precisa ser penalizado desta maneira. E se manifestou a 

favor do comercio trabalhar, afirmou que não é possível jogar a culpa da 

pandemia apenas no comércio noturno. Que o problema não é os comércios e os 

bancos, mas sim as pessoas que não se conscientizam. A Prefeitura Municipal e 

os estabelecimentos locais precisam orientar estas pessoas para manter os 

devidos cuidados. O Presidente pede dispensa do Intervalo Regimental. Todos 

concordam. Senhores, antes de passarmos a ordem do dia, tendo aprovado o 

projeto de Lei nº 2.047/2020 na sessão ordinária de 20/05 e na expedição do 
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autógrafo por esta mesa verificada a presença de erro e, logo, sucedida a 

correção por parte do executivo, através do Ofício/GAB Nº 149/2020 (conforme 

cópia entregue à vossas excelências), nos termos do artigo 184 e respectivo 

parágrafo 1º do regimento interno cumpre dar conhecimento ao plenário da 

presente correção. Assim sendo, não havendo impugnação faça-se juntada da 

presente ao processo e prosseguem-se os procedimentos. Passando à Ordem do 

Dia, foi lida e submetida à deliberação do plenário as seguintes matérias: 11))  

RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  004433//22002200 (requer que seja oficiado o Prefeito Municipal, 

Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que determine aos departamentos 

responsáveis que enviem a esta Casa de Leis, amplas informações referente à 

aplicação da Lei nº 2.536/2020, de autoria do Executivo Municipal que “Dispõe 

sobre a Regularização Fundiária Urbana do Município de Alta Floresta/MT e dá 

outras providências,” com a finalidade de acompanhar o andamento do processo. 

de autoria da Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida). O qual, aberta as 

discussões foi discutido pelos vereadores: Aparecida Scamtabuli Sicuto, que 

explicou que como está sendo feito a regularização de áreas, disse que tem uma 

comissão com vereadores que participa, junto ao Ministério Público. Disse que 

os pedidos de doações e entrega das titularidades não tem sido atendido, por isso 

está elaborando este requerimento para saber dos trâmites, e como realmente se 

encontram as documentações; Valdecir José dos Santos (Mendonça) se 

manifestou a favor do requerimento. Pois alegou que, existem inúmeras famílias 

que moram informalmente, e querem suas escrituras. Existem vários casos que 

estão parados, pois o Executivo não tem mecanismo, para resolver esta situação. 

O Projeto de Lei REURB, precisa de uma atenção maior por parte do Poder 

Executivo; Mequiel Zacarias Ferreira, que também demonstrou seu voto 

favorável, e fez uma sugestão paralela a este requerimento, para convocar a 

comissão para esclarecer estas situações. Disse que também vem recebendo 

solicitações de requerentes que precisam de suas escrituras e documentação de 

suas residências. Relatou que demanda do município é grande, e o Executivo 

não dará conta de resolver todos os casos se não houver um alinhamento nas 
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ações. Apresentou a preocupação com os servidores efetivos do departamento 

responsável, pois a servidora efetiva já está para se aposentar, logo, é necessário 

concurso urgente para a pasta; Luiz Carlos de Queiroz, que disse que na sessão 

passada fez uma fala relativa à REURB, e se manifestou favorável a este 

requerimento, pois alegou que existem inúmeras famílias que precisam de suas 

escrituras. Finalizou afirmando que a prefeitura tem obrigação de resolver esta 

situação, pois são mais de 1.800 casos e pediu uma reunião com a comissão e 

Doutora Milena; neste intermédio, Emerson Sais Machado, declarou que 

compreende “a luta” do vereador Luiz Carlos de Queiroz, e que já solicitou uma 

reunião com a Doutora Milena, mas ainda não conseguiram agenda com ela; 

Valdecir José dos Santos (Mendonça), que disse que é necessário mesmo esta 

reunião com a Juíza, para resolver tal situação. Encerradas as discussões, a 

matéria foi colocada em votação, à qual foi aprovada por unanimidade. 22))  

MMooççããoo  nn°°  000055//22002200  (congratulações com os enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e auxiliares, em comemoração pela passagem da Semana da 

Enfermagem, comemorada anualmente entre os dias 12 e 20 de maio) de autoria 

da Vereadora Elisa Gomes Machado. Colocada em discussão a Moção, a 

vereadora Elisa Gomes Machado, de modo singular agradeceu aos seus 

homenageados, a qual acrescentou razões a sua propositura, enaltecendo, 

reconhecendo e parabenizando o trabalho desenvolvido pelos seus 

homenageados. Após a discussão, a Moção foi posta em votação sendo aprovada 

por unanimidade. Neste momento o Senhor presidente Emerson Sais Machado, 

sugere uma mudança no regimento Interno, relacionado às moções. 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 11h10min.  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, 
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deliberada, autografada e assinada pelos membros da Mesa Diretora e demais 

Vereadores. 


