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Ata da décima nona Sessão Ordinária, da terceira Sessão Legislativa, da nona 
Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, do dia nove do mês de junho 
do ano de dois mil e vinte, com início às nove horas 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, 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 (18° Sessão Ordinária e 9ª Extraordinária), as quais foram aprovadas, 
por unanimidade. Prosseguindo solicitou do senhor Secretário a leitura das 
correspondências recebidas: Ofício n° 021-2020 – “Encaminha Balancete 
Mensal período de abril - 2020”, Ofício 026/2020 - “Encaminha em mídia 
digital anexa (cd), cópia dos Decretos Municipais expedidos pelo Poder 
Executivo no mês de Maio de 2020 (083/2020 ao 097/2020)”, Ofício 028/2020  

“Requer abono de falta conforme Art. 213A, I, em Sessões Ordinárias e 
Extraordinárias, bem como nas reuniões de Comissões pelo período de treze dias 
entre as datas de 05/06/2020 a 17/06/2020.” Após o Senhor Secretário fez a 
leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicação nº 175-2020 de 
autoria Silvino Carlos Pires Pereira; Indicações nºs 176, 182 e 183-2020 de 
autoria da Vereadora Elisa Gomes Machado; Indicações nºs 177, 178, 179, 180-
2020 de autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicação nº 181-2020 
de autoria do Vereador Oslen Dias dos Santos; Indicação nº 184-2020 de autoria 
do Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto. 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 e 
meio, conforme ordem de inscrição. O primeiro a utilizar a tribuna foi o 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 2 de 7 
 
Avenida Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716 

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

vereador, Mequiel Zacarias Ferreira o qual cumprimentou a todas e todos 
presentes nesta sessão, iniciou sua fala agradecendo reconhecendo o valor do 
IFMT – Alta Floresta pelos relevantes serviços prestados ao município neste 
período de pandemia, bem como a UNEMAT pelo desenvolvimento das ações 
também visando combater o vírus; indica novamente a montagem da Câmara de 
Assessoramento para o Comitê, visando ações mais acertadas e embasadas, no 
combate ao Coronavírus. Comenta sobre o Leilão no dia 12/06/2020 na sede do 
CDL, ressalta que na ocasião da votação, votou contra devido a inúmeras 
inconsistências no Projeto e anexos de registro dos itens apresentados para o 
Leilão, que apesar de aprovado desta forma irá fazer o acompanhamento do 
procedimento, aproveitando para convidar os munícipes que tenham interesse 
em participar, que procurem mais informações no sítio da Prefeitura Municipal, 
onde o edital está disponível. Pede ajuda aos colegas, quanto a cobrança aos 
deputados estaduais, para o auxílio emergencial para os professores do Estado, 
uma vez que não houve contratações de professores interinos, e foi aprovado o 
Projeto Lei nº 365/2020 pela Assembleia Legislativa, porém até o momento não 
foi sancionado pelo Governo do Estado, muitos professores encontram-se em 
situação difícil necessitando de ajuda do sindicato e da população em geral para 
se manter. No município as coisas estão caminhando, o Conselho Municipal está 
aplicando relatórios com os pais, alunos e professores para avaliar neste 
primeiro período a aplicação das atividades a distância, compreendendo todas as 
dificuldades em virtude de não haver domínio ainda deste modelo de ensino e 
sua efetividade. A pauta Educação precisa de resultabilidade e de qualidade, 
pois se sabe que os pais não substituem os professores, não devemos neste 
momento, nos preocuparmos com ano letivo e cargo horária, mas com a 
qualidade do que for feito. Outra preocupação é com a merenda escolar, onde 
relata a demora da Prefeitura em atender as reivindicações de informações do 
Vereador atrapalhando sobremaneira a fiscalização. Sobre o recebimento de 
Atas que dizem respeito a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de 
Educação e Conselho de Alimentação Escolar, constatou após a leitura, 
reclamações dos Diretores dizendo não receberem informações e muitos menos 
quais alunos estão sendo atendidos e, se estão sendo atendidos. É Preciso 
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acompanhar a pauta de perto uma vez que a legislação federal garante a 
alimentação das crianças, sendo óbvio que o recurso não é suficiente para 
adquirir cesta básica para todos, porém é suficiente para atender minimante 
aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Em breve o município 
receberá o socorro emergencial do Governo Federal devendo os colegas 
intensificar a fiscalização na aplicação dos recursos, principalmente na saúde e 
assistência social fontes principais de aplicação, considerando o seu volume, 
ressalta que os quatorze milhões ainda não chegou ao munícipio e está previsto 
para o dia nove deste mês e que a vereadora Elisa complementará essa fala sobre 
a comissão de fiscalização. Encerra agradecendo atenção de todos. Na sequência 
o Vereador Charles Miranda Medeiros, agradece a todos, comunica seu 
afastamento por desincompatibilização do Comitê de Enfrentamento do 
covid19, do Conselho de Segurança do município e atendimento nos Postos de 
Saúde, respeitando o calendário eleitoral. Solicita da Secretaria de Obras que 
faça aguagem nos bairros, uma vez que alguns deles receberam patrolamento e 
outros estão sendo preparados para serem asfaltados. Diz que houve aumento 
nos casos de problemas respiratórios, aconselha as pessoas a se hidratar, usarem 
lençóis molhados, baldes com água e afins. Os coletores estão fazendo seu 
trabalho, é necessário atenção para combate à dengue, pede que cada cidadão 
faça sua parte. Encerra cobrando a Secretaria de Obras e se coloca a disposição 
da sociedade, ainda que não esteja participando dos Conselhos. Em seguida a 
vereadora Elisa Gomes Machado principia sua fala agradecendo aos presentes 
nesta Sessão. Fala sobre o movimento feito pela OAB na semana anterior, 
lamenta a demora na Licitação para aguagem nas ruas e espera que não seja tão 
demorada quanto a da farmácia básica. Fez indicações que considera importante 
em relação a UDR, devido ter pacientes que não podem parar o tratamento por 
isso solicitou os equipamentos. Comunica ao Vereador Mequiel que o município 
já recebeu a primeira parcela do incentivo, motivo que lhe traz preocupação e 
diz que solicitou informações do Coordenador Financeiro para que 
disponibiliza-se a planilha de projeção de gastos, pois para a Saúde e Assistência 
Social estão reservados apenas para a covid uma média de cento e setenta mil  e 
três milhões e duzentos mil, para a Prefeitura gastar como quiser, então é 
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necessário fiscalizar bem para que não haja gargalos; sugere a formação de uma 
comissão, tendo vereadores representando a população e entidades civis 
organizadas para acompanhar e garantir transparência na aplicação. Informa que 
na semana anterior quando esteve reunida com os músicos, se comprometeu a 
conversar com o Secretário de Estado para que estudasse um incentivo para 
aqueles que só vivem da arte.  Na semana passada obteve resposta do Secretário 
pedindo que a Secretaria de Cultura fizesse um cadastro dos cantores extensivo 
aos outros artistas e enviasse ao Secretário de Estado. Faz registro para que o 
município pague a insalubridade aos servidores da saúde, especialmente neste 
ano que essas pessoas estão tão expostas. Ato contínuo o vereador Demilson 

Nunes Siqueira cumprimentou a todos presentes nesta sessão. Comunica seu 
afastamento do Conselho Municipal de Segurança e Conselho de 
Desenvolvimento Rural Sustentável. Informa que no final de semana esteve em 
visita a vários bairros para verificar a situação em relação a poeira, comenta que 
brevemente acontecerá a licitação para molhagem das ruas, parabeniza as forças 
policiais pela sua atuação no município. Logo após o Vereador José Aparecido 

dos Santos (Cidão). Agradece a todos. Começa dizendo sobre fatos do passado 
onde Secretário de Saúde, falou não haver leitos de UTI para ser utilizada por 
vítimas da covid. O Vereador considera isso lamentável, porém ressalta a altivez 
do povo Alta-florestense, cidadãos disciplinados que fazem o bom uso das 
máscaras, comércios penalizados, porém que cumprem o seu papel. Lamenta o 
comportamento de alguns, que considera irresponsáveis por aos finais de 
semana se aglomerarem no porto de areia em atividades de lazer sem 
respeitarem as recomendações das autoridades de Saúde, pondo em risco a si e 
aos seus familiares, enaltece a polícia que apesar do pouco efetivo tem feito um 
ótimo trabalho, lamenta que além da situação atual o povo tenha que conviver 
ainda com a poeira, comunica que desde janeiro vem fazendo apelo para que a 
licitação para molhagem das ruas fosse feita na época correta sem atraso. A 
Vereadora Elisa Gomes Machado solicita aparte para esclarecer que confundiu 
a data da realização da licitação informando a data correta. O Vereador José 

Aparecido dos Santos (Cidão) encerra pedindo que se obedeça ao prazo da 
licitação e que não haja mais protelação de datas. Em seguida o Vereador 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 5 de 7 
 
Avenida Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716 

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

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) agradece a presença de todos. Inicia sua 
fala comentando sobre uma licitação no valor de novecentos e quatorze mil reais 
na área da iluminação pública e o padecimento da população em relação a 
manutenção dos pontos de iluminação, tendo em vista ainda que a contribuição 
não é barato. Fala sobre a situação de abandono em que se encontra a zona rural, 
e diz que é mais uma enganação do Secretário de Obras, que iniciou o 
patrolamento na quarta leste e logo retirou o maquinário, afirma que a segunda 
norte esta um caos e a Secretaria não tem prioridade, as comunidade da bacia 
leiteira está sofrendo. Segundo o Vereador, infelizmente mais uma enganação a 
Câmara Municipal e a Sociedade. Pede aos Colegas que o ajude nas cobranças 
para que o Secretário realize os trabalhos necessários em todas as comunidades. 
Manifesta também sua preocupação em acompanhar os recursos destinados ao 
município pelo Governo Federal, e concorda com a Vereadora Elisa quanto a 
formação de uma Comissão para acompanhar a aplicação dos recursos, 
combatendo agentes públicos e empresários corruptos. Segundo o Vereador falta 
máquinas de raio x para atender a população, diz que fez apelo ao Secretário que 
ajude a resolver a situação o quanto antes. Fala que é preciso coragem para 
combater a corrupção no município para que as coisas voltem a funcionar, 
apresentar os corruptos nas capas de jornais. Comenta o pedido de cassação do 
Presidente, e as providências que já foram tomadas e os devidos procedimentos 
que serão realizados pela Casa, acredita até que as providencias já foram 
tomadas pelo judiciário, entende o sentimento do Servidor e diz ser direito dele 
reivindicar a Cassação do Presidente. Logo após o Vereador José Valdecir dos 

Santos (Mendonça), cumprimenta a todos e comenta o período de caça aos 
votos onde todos se comprometeram a ajudar a população. Afirma que é 
necessário resolver a situação dos bairros antigos e faz um apelo para aqueles 
que estão entre quatro paredes, para que façam uma reflexão para distinguir o 
que é prioridade, lamenta a forma como o problema é conduzido, diz que não é 
culpa sua ou dos seus colegas, mas sim de quem tem que cumprir com suas 
obrigações. Sugere ao presidente montar uma Comissão para tomar 
conhecimento das grandes obras do Prefeito e apresentar a população e a todos 
aqueles que indaguem, obras já inauguradas e as que ainda estão por vir, 
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evitando o desgaste com a sociedade. O Presidente Justifica a ausência do 
vereador Marcos Roberto Menin. O Presidente pede dispensa do Intervalo 
Regimental. Todos Concordam. Passando à Ordem do Dia, foi lida e 
submetida à deliberação do plenário as seguintes matérias RReeqquueerriimmeennttoo  nn°°  

004477//22002200 (REQUEREM, nos termos regimentais, após aquiescência do 
Plenário, que seja oficializado o Prefeito Municipal, Sr. Asiel Bezerra de 
Araújo, com cópia ao Conselho Municipal de Saúde, para que através do órgão 
competente determine o envio a esta Casa de Leis de amplas e concretas 
informações sobre a obra do CER (Centro Especializado de Reabilitação), 
devendo constar todos os relatórios do fiscal de contrato até a presente data, 
prazo de conclusão da obra e quando efetivamente estará atendendo a 
população. Essa obra teve início no dia 04/01/2016 e o término estava previsto 
para o dia 04/01/2017, os recursos para a construção são de R$ 2.500.000,00, 
sendo que no dia 01/04/2014 foi liberado a primeira parcela de R$ 250.000,00 e 
no dia 28/12/2016 foi liberado R$2.000.000,00, o restante, R$ 250.000,00 será 
liberado quando a obra estiver pronta.) de autoria dos Vereadores Elisa Gomes 

Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) 
O qual foi aberto as discussões foi discutido pelos vereadores: Elisa Gomes 

Machado, que informa as constantes cobranças com a relação à inauguração da 
obra, uma vez que a UDR do Cidade Alta está em situação precária, ficando 
impossibilitada de cobrar melhorias para aquela unidade uma vez que esta 
unidade aqui do centro está prestes a ser inaugurada. A vereadora diz saber de 
todas as dificuldades para a concretização da obra e todos os valores recebidos 
até o momento restando somente a última parcela no valor de duzentos e 
cinquenta mil, cobra também a licitação dos equipamentos sabe que é moroso, 
mas não pode ser tanto assim, é preciso saber onde esta a dificuldades. Logo 
após o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, diz que faz questão de 
acompanhar e fiscalizar as obras e esta visitou pelo menos dez vezes desde o 
início, inclusive as inconsistências encontradas e não resolvidas, que cobra e 
muitos vezes não é atendido. Este centro é indispensável para município, e é 
preciso entender que ele é regional pelo tamanho e as especialidades que ele vai 
atender, portanto a necessidade de saber a data de conclusão da obra, o que 
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ainda falta fazer, para que se possa informar a população e principalmente agir 
como agente fiscalizador prestando todas as informações pertinentes de uma 
obra desse vulto. Informa que na última visita percebeu que já havia alguns 
mobiliários, equipamentos e sistemas instalados, precisando ainda ser feito o 
estacionamento. Encerra pedindo que seja respondido e principalmente que a 
obra seja entregue o mais rápido possível para a população e que esta faça uso 
em nível de excelência. Após ser posto em votação foi aprovado por 
unanimidade. O Presidente diz que a Ordem do Dia será fechada na quarta-feira 
devido ao ponto facultativo na sexta-feira em virtude da solenidade de Corpus 
Christi. 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 10h22min.  O Senhor Presidente declarou 
encerrada a presente Sessão, e eu, Joel Batista da Silva, Assistente 
Administrativo, 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. 


