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Ata da Vigésima Sessão Ordinária, da quarta Sessão Legislativa, da nona 

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, do dia dezesseis do mês de 

junho do ano de dois mil e vinte, com início às 9h49min 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, Reinaldo de Souza 

(Lau), Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) e Valdecir José dos Santos 

(Mendonça). Registra-se a ausência inicial, justificada, do vereador Oslen dias 

dos Santos (Vereador Tuti), qual marcou presença a partir da Ordem do Dia. De 

princípio, verificado o quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor 

Presidente declarou aberta a presente Sessão. Neste intermédio o senhor 

presidente pediu um minuto de silêncio pelo falecimento da criança Ícaro Gael 

Claudino Ferreira da Rocha, filho do casal Julia Emanuelle e Jeferson Claudino, 

cinegrafista da TV Nativa.  Realizou-se o minuto de silêncio.  Passando ao 

Expediente, foram colocadas em discussão e votação a Ata da 19ª Sessão 

Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade com ausência do vereador 

Valdecir José dos Santos (Mendonça). Prosseguindo o senhor presidente 

solicitou ao senhor secretário a leitura do RReeqquueerriimmeennttoo  nn°°  004488//22002200  qquuee  solicita 

a tramitação em urgência especial o Projeto de Lei nº 015/2020 (altera 

dispositivos da Lei Municipal n.º 2.561/2020, e dá outras providências). O qual 

não havendo discussão, foi aprovado por unanimidade. Seguindo, o senhor 

presidente solicitou a leitura do OOffiicciioo  nn°°  005500//22002200  que solicita a tramitação em 

urgência especial o Projeto de Resolução nº 001/2020 (altera dispositivos da 

Resolução nº 194/2017 e dá outras providências). O qual não havendo discussão, 

foi aprovado por unanimidade. Sendo assim, o senhor presidente suspendeu a 

sessão às 9h56min para que as Comissões Permanentes competentes pudessem 

exalar os pareceres do Projeto de Lei nº 015/2020 e do Projeto de Resolução nº 

001/2020. Retornando a Sessão às 10h10min, o senhor presidente solicitou ao 



 
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 

Senhor Secretário a leitura das Correspondências Recebidas: Oficio n° 

005/2020 – DL, autoria de Paulo Fernando do Nascimento Martins, 

Departamento de Licitação que encaminha a esta Casa de Leis a relação de 

processos licitatórios homologados; Ofício nº 029/2020-VER, de autoria do 

vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), informa que não será possível sua 

participação nesta sessão por motivo de tratamento de saúde. O Senhor 

Presidente solicitou do Senhor Secretário a leitura das seguintes Matérias em 

Apresentação: Indicações n° 185, 186 e 187/2020 de autoria da vereadora Elisa 

Gomes Machado; Indicação n° 188/2020 de autoria do vereador Charles 

Miranda Medeiros; e Projeto de Resolução n° 002/2020 de autoria dos 

vereadores Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos 

Pires Pereira. 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 sete minutos, conforme sorteio bimestral e ordem 

de inscrição. O primeiro a utilizar a tribuna foi o vereador Luis Carlos de 

Queiroz, que cumprimentou a todas e a todos os presentes, afirmou ser falsa a 

notícia sobre os vereadores publicada pelo jornal Mato Grosso, relacionada ao 

seu nome e de mais alguns que declarando o recebimento em duplicidade de 

verba indenizatória. Falou que o Poder Legislativo e Poder Executivo precisam 

sintonizar, para melhorar administração da cidade, e que existem várias 

reclamações de pessoas relativas ao fechamento do comércio e multas abusivas. 

Indicou que sejam convocados o Secretário de Saúde e Prefeito para analisar e 

procurar uma maneira de auxiliar e melhorar o comércio. Parabenizou os 

vereadores Menin e Cidão, pela emenda conquistada para conclusão da 

pavimentação asfáltica do bairro Boa Nova. Fez mais algumas considerações.  

Próximo a utilizar a tribuna, vereador Mequiel Zacarias Ferreira. 

Cumprimentou a todas e a todos os presentes e comunicou que irá dispensar o 

uso da tribuna em respeito ao falecimento da criança Ícaro Gael, filho do 

Jefferson Claudino e Julia ambos seus amigos. Afirmou que as mortes sempre 

são difíceis, mas neste contexto se torna mais complexo, portanto pediu que se 
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respeitasse novamente um minuto de silêncio.  Seguindo, a vereadora Elisa 

Gomes Machado cumprimentou a todos os presentes, disse que solicitou da 

prefeitura a instalação da placa identificando a obra do Parque das Capivaras 

inclusive com o valor que será investido, pois esta pratica é obrigada por Lei. 

Cobrou equipamento de proteção individual (EPI) para os profissionais que 

estão trabalhando nas barreiras sanitárias, em razão destes servidores estarem 

“na linha de frente” no combate ao Covid-19, ficando totalmente expostos. 

Destacou a necessidade de fiscalização na aplicação dos recursos repassados 

para o município, principalmente o auxílio emergencial do Governo Federal, 

para isso a propositura para criação da comissão de assuntos relevantes ora 

apresentado e votado nesta sessão.  Em ato contínuo vereador José Aparecido 

dos Santos (Cidão), que cumprimentou a todos. Disse que vem a esta tribuna 

com muita tristeza devido a noticia falsa, alegando que um jornal da cidade 

publicou uma notícia vinculada ao seu nome e de mais alguns vereadores com 

recebimento em duplicidade de verba indenizatória, e afirmou que este cidadão 

que publicou possui “pretensão política”, para estar publicando este tipo de 

coisa. Falou que ele nunca vai “abaixar a cabeça”, declarou que é um homem  

íntegro e trabalhador, e afirmou que jamais teria coragem de difamar a imagem 

de alguém com pretensões política. Em ato contínuo, vereador Marcos Roberto 

Menin, que cumprimentou a todos os presentes. Comentou sua ida a capital do 

estado para entregar ao governador o projeto de pavimentação do bairro Boa 

Nova e aproveitou a oportunidade para cobrar mais respiradores para o Hospital 

Regional, recurso para substituir as pontes de madeira e a liberação da emenda 

de R$ 100 mil para o banco de cadeira de rodas do Rotary Club. Afirmou estar 

indignado com a acusação de ter recebido verba indenizatória duplicada. 

Seguindo, vereador Silvino Carlos Pires Pereira, saudou a todos e salientou a 

criação da comissão de assuntos relevantes para acompanhar os repasses 

Federais ao município para o combate ao Covid-19. Afirmou que irá apresentar 

requerimento na próxima sessão solicitando do Executivo informações referente 

à aplicação da Lei que veda a participação em licitações de empresas que 

estejam sendo investigadas. Disse que não houve pagamento duplicado da verba 
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indenizatória para vereadores destacando o esclarecimento feito a ele pelo setor 

responsável. Fez mais algumas considerações. Prosseguindo, vereador Valdecir 

José dos Santos (Mendonça), que saudou a todos. Disse que sabe de seu 

compromisso com Deus e veio para esta cidade aos 15 anos de idade, com a 

projeção de melhoria em sua vida. Comentou que sempre existe alguém fazendo 

acusações tendenciosas, com interesse político e informações fora de contexto. 

Fez mais algumas considerações. Senhor presidente passou a condução dos 

trabalhos para o Vice Presidente para que pudesse fazer o uso da palavra. 

Vereador Emerson Machado saudou a todos. Afirmou que os vereadores não 

recebem verba indenizatória duplicada e que a matéria tem “cunho político”, 

com o propósito de denegrir a imagem dos vereadores. Informou sobre o estágio 

avançado da pavimentação asfáltica nos bairros Jardim Guaraná e Boa 

Esperança e informou que para melhorar ainda mais aquelas localidades,  

também será implantada a academia da melhor idade. Destacou projetos futuros 

como a Praça do Bairro Begônias, asfalto para os bairros Jardim das Flores e  

Jardim Panorama. Defendeu o funcionamento do comércio noturno, com os 

devidos cuidados necessários, ponderando a importância da manutenção dos 

empregos de quem trabalha a noite, por existir vários profissionais com 

dificuldades de arcar com suas despesas, por não poder trabalhar devido às 

restrições impostas devido à Pandemia. Defendeu a aplicação das medidas de 

prevenção, mas considerou errada a aplicação de multa aos comerciantes. Disse 

que o toque de recolher é o horário das 23h30min, pela lei aprovada pela 

Câmara e sancionada pelo prefeito. O Senhor Presidente pediu a autorização 

para dispensar o intervalo regimental, o qual, todos concordaram. Passando a 

Ordem do Dia, neste intermédio o senhor presidente registrou a presença do 

vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti). Foram lidas e submetidas à deliberação 

do plenário as seguintes matérias: 11))  PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nn°°  001155//22002200 (altera 

dispositivos da Lei Municipal n.º 2.561/2020, e dá outras providências) de 

autoria dos vereadores Emerson Sais Machado, Charles Miranda Medeiros, José 

Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, 

Reinaldo de Souza (Lau) e Valdecir José dos Santos (Mendonça). Matéria 
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colocada em discussão e discutida pelos seguintes vereadores: Mequiel 

Zacarias Ferreira, que disse que no seu ponto de vista, se deve convidar o 

Executivo e alinhar esta situação do Covid-19, pois o que está nesta Lei não será 

cumprido, assim como não está sendo cumprida a atual lei que a câmara já 

aprovou, inclusive, destacou que não há vedação na lei sobre a questão que o PL 

aborda, logo, não seria necessária a alteração, sendo assim registrou sua 

abstenção. Encerrada as discussões, a matéria foi colocada em votação a qual foi 

aprovada com abstenção do vereador Mequiel Zacarias Ferreira. 22))  PPrroojjeettoo  ddee  

RReessoolluuççããoo  nn°°  000022//22002200 (Institui Comissão de Assuntos Relevantes, com a 

finalidade de fiscalizar o recebimento e aplicação de todos os recursos relativos 

ao combate à Covid-19 no âmbito do município de Alta Floresta) de autoria dos 

vereadores Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos 

Pires Pereira (Dida Pires). Matéria colocada em discussão e discutida pelos 

seguintes vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, disse que a tramitação deste 

projeto não é de regime de urgência, mas ordinária e sendo diferente da 

tramitação dos demais projetos. Disse que este projeto se refere à criação de uma 

comissão específica para acompanhar as destinações – recebimento e aplicação - 

dos recursos Federais para o combate a pandemia. Solicitou ao Presidente que 

indique vereadores interessados em acompanhar esta atribuição, considerando 

ser um trabalho técnico e lento de se fazer; Eliza Gomes Machado que disse 

que os membros desta comissão terão muito trabalho, pois são muitos dados 

para serem analisados e acompanhar o recurso e cobrar que esses recursos 

tenham sua destinação correta; Mequiel Zacarias Ferreira que comentou que 

esta comissão não foi criada “de sua cabeça”, e que há uma prerrogativa no 

regimento desta de Leis, além de que constatou este procedimento de atuação 

por parte de várias câmaras (tanto estaduais quanto municipais) pelo país para 

acompanhar este assunto. Encerrada as discussões, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Assim sendo nos termos do 

parágrafo 4º, artigo 74, do regimento interno, o senhor presidente anunciou a 

nomeação da comissão de assuntos relevantes autorizada pelo projeto de 

resolução nº 002/2020, a saber: Presidente: Vereadora Elisa Gomes Machado; 
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Vice-presidente: Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida); Membros: 

Vereador Luiz Carlos de Queiroz, Vereador Charles Miranda Medeiro e 

Vereador Mequiel Zacarias Ferreira. 33))  PPrroojjeettoo  ddee  RReessoolluuççããoo  nn°°  000011//22002200  

(altera dispositivos da Resolução nº 194/2017 e dá outras providências) de 

autoria da Mesa Diretora. Matéria colocada em discussão e discutida pelos 

seguintes vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, que disse que o projeto trata 

da alteração do vale de alimentação dos servidores desta Casa de Leis, porém 

acredita que não é o momento para votar este assunto devido ao contexto da 

pandemia, uma vez que, os vereadores representam toda a coletividade dos 

servidores no município, e os demais não terão mais benefícios através da 

mudança na legislação federal, portanto declarou sua abstenção; Emerson Sais 

Machado que disse que é sabido que futuramente haverá um grande 

congelamento nos salários e até mesmo o RGA dos servidores públicos, sendo 

assim o momento é oportuno para haver esse reajuste. Comentou que também 

respeita o posicionamento de todos os vereadores. Encerrada as discussões, a 

matéria foi colocada em votação a qual aprovada com abstenção do vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira. 4)  RReeqquueerriimmeennttoo  nn°°  004499//22002200  (requerem 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 relatório descritivo 

dos alunos atendidos, devidamente organizado mensalmente por unidade 

escolar, referentes ao cumprimento da LEI Nº 13.987, DE 7 DE ABRIL DE 

2020, quanto ao fornecimento de alimentação escolar no município de Alta 

Floresta, para apreciação) de autoria dos vereadores Elisa Gomes Machado e 

Mequiel Zacarias Ferreira.  Matéria colocada em discussão e discutida pelos 

seguintes vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, disse que tem acompanhado 

essa pauta desde o mês de abril e este requerimento foi feito devido ao fato de 

ter sido elaborado um ofício há cerca quinze dias, mas não foi respondido. Falou 

que existe um acordo entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de 

Assistência Social no que tange a alimentação escolar das crianças, e para ele e 

os diretores este assunto não está claro, gerando uma série de dúvidas, inclusive, 
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há indícios que há crianças que não estão sendo atendidas e isso é muito grave e 

precisa ser resolvido de maneira urgente. Pede que seja demonstrado pela 

secretaria que está conseguindo atender toda esta demanda. Segundo o vereador 

no requerimento é solicitada a lista dos alunos atendidos e quais são os critérios 

de atendimento. Disse que sabe que recurso do PNAE (Programa Nacional de 

Alimentação Escolar) ainda não foi gasto para esta necessidade, e que o recurso 

que está sendo gasto é da Assistência Social. Afirmou que a responsabilidade 

desta pauta é da Secretaria de Educação, mesmo que no âmbito municipal houve 

um acordo com a Secretaria de Assistência Social, quem precisa responder estas 

questões é a Secretaria de Educação. Fez mais algumas considerações. 

Encerrada as discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada 

por unanimidade. 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 12h48min 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. 


