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Ata da Vigésima Primeira 

da Nona Legislatura, realizada 

dias do mês de junho 

dezesseis minutos, sob

Emerson Sais Machado

Aparecida Scatambuli Sicuto

Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado, 

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

Zacarias Ferreira, Oslen Dias dos Santos (Tuti)

Carlos Pires Pereira (Dida Pires)

princípio, o Senhor Presidente cumprimentou 

Secretário a leitura da

quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor Presi

presente Sessão. Passando ao Expediente

da Ata da 20ª Sessão

seguida, de acordo com o Inciso III, 

Interno foi realizado o sort

para o uso da tribuna, resultando 

José Aparecido dos Santos (Cidão),

dos Santos (Mendonça)

(Dida), Marcos Roberto Menin,

Machado, Charles Miranda Medeiros e 

Senhor Presidente solicitou do Senhor Secre

Correspondências R

SSIICCUUTTOO, informando 

Ordinária desta terça-feira (23/06

que encaminhe um oficio, 

que desrespeito a Suspensão e Adiamento das Eleições de 2020. O

Presidente solicitou do Senhor Secretário

apresentação: Indicação

Pires Pires (Dida), Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira; 
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Vigésima Primeira Sessão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, 

, realizada nas dependências desta Casa aos 

 do ano de dois mil e vinte, com início às

sob a Presidência e presença do Excelentíssimo 

Emerson Sais Machado, bem como, a presença dos Senhores Vereadores:

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Charles Miranda Medeiros,

Elisa Gomes Machado, Emerson Sais Machado, 

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

Oslen Dias dos Santos (Tuti), Reinaldo de Souza, 

(Dida Pires) e Valdecir José dos Santos (Mendonça)

o Senhor Presidente cumprimentou a todos, e solicitou do Senhor 

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 

Passando ao Expediente, foi colocada em discussão a

Sessão Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade

e acordo com o Inciso III, Parágrafo 3º, Artigo 108

o sorteio bimestral para assegurar a ordem

resultando na seguinte sequência: Luiz Carlos de Queiroz,

José Aparecido dos Santos (Cidão), Oslen Dias dos Santos (Tuti), 

s Santos (Mendonça), Reinaldo de Souza (Lau), Silvino Car

Marcos Roberto Menin, Demilson Nunes Siqueira,

Charles Miranda Medeiros e Mequiel Zacarias Ferreira

Senhor Presidente solicitou do Senhor Secretário a leitura das 

orrespondências Recebidas: OOffiicciioo  nnºº  000022//22002200  --  

 que não será possível sua participa

eira (23/06/2020); OOffiicciioo  nnºº  002200//22002200--GG

ficio, expondo o posicionamento da Câmara Municipal no

desrespeito a Suspensão e Adiamento das Eleições de 2020. O

Presidente solicitou do Senhor Secretário a leitura das seguinte

Indicação n° 189/2020, de autoria dos vereadores Silvino

), Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira; 
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Sessão Legislativa, 

nas dependências desta Casa aos vinte e três 

com início às nove horas e 

do Excelentíssimo Vereador 

presença dos Senhores Vereadores: 

Charles Miranda Medeiros, Demilson 

Emerson Sais Machado, José Aparecido 

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

Reinaldo de Souza, Silvino 

Valdecir José dos Santos (Mendonça). De 

e solicitou do Senhor 

, o qual assim o fez. Verificado o 

dente declarou aberta a 

m discussão a votação 

aprovada por unanimidade. Em 

3º, Artigo 108 do Regimento 

rdem dos vereadores 

Luiz Carlos de Queiroz, 

Oslen Dias dos Santos (Tuti), Valdecir José 

Silvino Carlos Pires Pereira 

Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes 

Mequiel Zacarias Ferreira. Após, o 

tário a leitura das 

GGAABB--VVEERR--CCIIDDAA  

que não será possível sua participação, na sessão 

GGAABB--PPRREESS, requer 

da Câmara Municipal no 

desrespeito a Suspensão e Adiamento das Eleições de 2020. O Senhor 

a leitura das seguintes matérias em 

189/2020, de autoria dos vereadores Silvino Carlos 

), Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira; 
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Indicações nºs 190, 191 e 192/2020 de autoria do vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira; e Indicação nº 193/2020 de autoria do vereador Sil

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

encaminhadas conforme disposição 

Senhor Presidente comunicou aos Senhores V

dispositivo regimental, o tempo destinado a cada 

conforme sorteio e ordem de inscrição.

vereador José Aparecido dos Santos (Cidão

presença de todos nesta

Deus por mais um dia de vida, falou sobre sua indignação pela administração

secretariados, que muitos pedidos são feito

não elaboram os serviços para beneficiar a sociedade. Alegou que uns q

dias atrás os maquinários estavam

Boa Nova, e ele procurou o Diretor de 

entretanto o diretor não atendeu 

muito ele, até mesmo o

atrás. Afirmou que procurou o secretá

mais ele não “abaixou a cabeça

encaminhou um Despacho para elaboração

que também não foi atendido. Lamentou devido

sofrendo com a poeira. A

empresário foi reclamar com o secretário, mas também não obteve êxito

Demonstrou sua indig

fazendo serviços no Pará

urbano, deixando a desejar

secretaria, sob a condição de prioridade em serv

questionando a prática. Prosseguindo, Cidão falou

secretário em um veículo de comunicação, qual falou que não poderia molhar as 

ruas, que resolvia era executar asfalto

riscos de perca do material

do Spiller”, além disto, 
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Indicações nºs 190, 191 e 192/2020 de autoria do vereador Mequiel Zacarias 

Indicação nº 193/2020 de autoria do vereador Sil

O Senhor Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão 

encaminhadas conforme disposição regimental. Passando ao uso da Tribuna

Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que, conforme 

, o tempo destinado a cada um será de sete minutos

ordem de inscrição. O primeiro a utilizar a tribuna foi o 

José Aparecido dos Santos (Cidão), que cumprimentou e agradeceu a 

todos nesta sessão e os ouvintes da Rádio Câmara

Deus por mais um dia de vida, falou sobre sua indignação pela administração

ecretariados, que muitos pedidos são feitos por ele, entretanto os s

não elaboram os serviços para beneficiar a sociedade. Alegou que uns q

dias atrás os maquinários estavam realizando a recuperação 

ele procurou o Diretor de obras para elaborar dois quebra

o diretor não atendeu ao seu pedido, disse que 

o chamando de irresponsável, alegando que ele não corre 

. Afirmou que procurou o secretário, que também não atendeu seu pedido, 

abaixou a cabeça” e foi atrás do Chefe do Executivo, que 

minhou um Despacho para elaboração do serviço, e mais uma vez afirmou 

m não foi atendido. Lamentou devido os contribuintes estarem

sofrendo com a poeira. Afirmou que ninguém resolve nada. Disse que 

foi reclamar com o secretário, mas também não obteve êxito

ndignação com os responsáveis pela secretaria que 

fazendo serviços no Pará, e não cumpre com suas obrigações no perímetro 

urbano, deixando a desejar. Cidão fez menção quanto a doações de óleo diesel à 

secretaria, sob a condição de prioridade em serviços de recuperação de estrada, 

questionando a prática. Prosseguindo, Cidão falou de uma entrevista do 

secretário em um veículo de comunicação, qual falou que não poderia molhar as 

ruas, que resolvia era executar asfalto. Falou dos investimentos em anti

riscos de perca do material existente. Mencionou a intrafegab

do Spiller”, além disto, da situação da 2ª Vicinal Norte, que tanto ele como 
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Indicações nºs 190, 191 e 192/2020 de autoria do vereador Mequiel Zacarias 

Indicação nº 193/2020 de autoria do vereador Silvino Carlos Pires 

O Senhor Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão 

Passando ao uso da Tribuna, o 

ereadores que, conforme 

um será de sete minutos, 

utilizar a tribuna foi o 

que cumprimentou e agradeceu a 

Rádio Câmara. Agradeceu a 

Deus por mais um dia de vida, falou sobre sua indignação pela administração e 

s por ele, entretanto os secretariados 

não elaboram os serviços para beneficiar a sociedade. Alegou que uns quinze 

 das ruas do bairro 

obras para elaborar dois quebra-molas, 

 a sociedade cobra 

alegando que ele não corre 

que também não atendeu seu pedido, 

e foi atrás do Chefe do Executivo, que 

viço, e mais uma vez afirmou 

os contribuintes estarem 

firmou que ninguém resolve nada. Disse que um 

foi reclamar com o secretário, mas também não obteve êxito. 

pela secretaria que estão 

, e não cumpre com suas obrigações no perímetro 

doações de óleo diesel à 

iços de recuperação de estrada, 

de uma entrevista do 

secretário em um veículo de comunicação, qual falou que não poderia molhar as 

Falou dos investimentos em anti-pó e os 

. Mencionou a intrafegabilidade da “estrada 

da situação da 2ª Vicinal Norte, que tanto ele como 
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outros companheiros vereadores tem “pedido pelo amor de Deus” para recuperá

la. Falou também que alguns secretários não têm comprometimento com a 

sociedade, que o Chefe do Executivo não tem “voz ativa” diante do seu 

secretariado. Finalizou dizendo que o barco vai afundar, mas ele não que estará 

junto com estes secretários do Executivo, e que serv

quer trabalhar devem ser demitidos. 

voto recebido de cada um, agradeceu e desejou a todos um bom restante de 

sessão. O próximo a fazer 

Santos (Mendonça), o qual cumprimentou

que na “política brasileira

difamar o nome dos vereadores. 

o próximo” é muito triste, 

de Judas Iscariotes a Jesus, 

maneira não prevalecem

(Dida Pires), iniciou sua fala

todos. Disse que o nosso município está

administração que não faz nada e não tem compromisso com a sociedade. F

que fez diversas cobranças 

diversas cobranças e indicações, ma

tudo continua da mesma maneira e que “e

não tem comprometimento com a sociedade, 

anti-pó e nada foi resolvi

é um descaso com o contribuinte

despreparados. Fazendo uso da

Aparecido dos Santos (Cidão

planejamento e comprometimento com a população. Falou que

nem mesmo, estabelecer mais agilidade em uma licitação para 

demonstrando um despreparo

uma administração tão despreparada

utilizou a tribuna o vereador

de todos, e disse que às vezes dá
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outros companheiros vereadores tem “pedido pelo amor de Deus” para recuperá

que alguns secretários não têm comprometimento com a 

sociedade, que o Chefe do Executivo não tem “voz ativa” diante do seu 

secretariado. Finalizou dizendo que o barco vai afundar, mas ele não que estará 

junto com estes secretários do Executivo, e que servidor e secretário que não 

quer trabalhar devem ser demitidos. Concluiu, dizendo que sempre respeitará o 

voto recebido de cada um, agradeceu e desejou a todos um bom restante de 

a fazer o uso da Tribuna foi a vereador 

o qual cumprimentou a todos os presentes

rasileira existe muita traição”, e que existem pessoas

difamar o nome dos vereadores. Disse que o fim daqueles que querem 

muito triste, leu um versículo bíblico e citou o 

Jesus, e finalizou dizendo que pessoas que age

m. Ato contínuo, o vereador Silvino Carlos Pires Pereira 

sua fala cumprimentando e agradecendo

o nosso município está um caos, abandonada por uma 

administração que não faz nada e não tem compromisso com a sociedade. F

que fez diversas cobranças juntamente com os vereadores Mequiel e Eli

sas cobranças e indicações, mas infelizmente nada se resolve

nua da mesma maneira e que “esta administração e uma vergonha

comprometimento com a sociedade, pois investiu muito dinheiro no 

foi resolvido, e nem a situação dos caminhões pipas, afirmou que 

contribuinte. Mencionou que os secretários do P

. Fazendo uso da prerrogativa de aparte o vereador 

Aparecido dos Santos (Cidão), complementou que o secretário não tem

e comprometimento com a população. Falou que

nem mesmo, estabelecer mais agilidade em uma licitação para 

despreparo. O vereador finalizou afirmando que nunca v

tão despreparada e incompetente como esta

utilizou a tribuna o vereador Marcos Roberto Menin que agradeceu a presença 

s vezes dá “vontade de abandonar a vida p
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outros companheiros vereadores tem “pedido pelo amor de Deus” para recuperá-

que alguns secretários não têm comprometimento com a 

sociedade, que o Chefe do Executivo não tem “voz ativa” diante do seu 

secretariado. Finalizou dizendo que o barco vai afundar, mas ele não que estará 

idor e secretário que não 

Concluiu, dizendo que sempre respeitará o 

voto recebido de cada um, agradeceu e desejou a todos um bom restante de 

 Valdecir José dos 

os presentes. Iniciou falando 

, e que existem pessoas querendo 

Disse que o fim daqueles que querem “derrubar 

 exemplo da traição 

pessoas que agem desta 

Carlos Pires Pereira 

agradecendo a presença de 

abandonada por uma 

administração que não faz nada e não tem compromisso com a sociedade. Falou 

com os vereadores Mequiel e Elisa, 

s infelizmente nada se resolve. Afirmou que 

a administração e uma vergonha”, 

pois investiu muito dinheiro no 

s caminhões pipas, afirmou que 

ecretários do Prefeito são 

parte o vereador José 

secretário não tem 

e comprometimento com a população. Falou que não consegue 

nem mesmo, estabelecer mais agilidade em uma licitação para molhar as ruas, 

finalizou afirmando que nunca viu 

incompetente como esta. Prosseguindo, 

agradeceu a presença 

vontade de abandonar a vida política e voltar 
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vida normal”. Alegou ser

palavra, principalmente 

obrigações. Falou que à

mas o secretario não atente à

contrariada. Mencionou

falta apenas o projeto 

conclusão daquela obra. Afirmou

naquele bairro, pois ele e vereador 

lutando incansavelmente para realização daquela pavimentação

este é o momento dos vereadores “correrem atrás

de emendas. Ato contínuo

agradecendo a presença 

ontem, já que o foco das reclamações est

que já fizeram inúmeras indicações, relacionada aquela pasta, e nunca foi 

respondido, e que eles 

anualmente, a fim de 

caminhões pipas, alegando

comunidade não tem condições e não suporta mais, a poeira que tanto

sacrifica, devido à demora do

que é tanta burocracia no processo licitatório, que a

chegou o período de chuva. Afirmou que os vereadores entende

população, por isso as cobranças são tantas

Lembrou a todos que a licitação do Anti

usaram e testaram este material

molhagem das ruas estes seis caminhões q

oitocentos mil reais. Afirmou

inúmeras ruas de nossa cidade. Alegou que falta planejamento, e citou que a 

aquela licitação dos medicamentos não saiu até

Charles Miranda Medeiros

um abraço especial para Fernando, disse obteve

ajuda por parte do mesmo

 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521

_ 

”. Alegou ser difícil, pois existe falta de compromisso

, principalmente por parte dos secretariados, que não cumprem 

obrigações. Falou que às vezes o vereador promete alguma coisa

mas o secretario não atente às solicitações, desta maneira

. Mencionou sobre a pavimentação asfáltica no Bairro Boa Nova, que 

falta apenas o projeto de saneamento básico, para liberar os trâ

aquela obra. Afirmou que vai ser de suma importâ

airro, pois ele e vereador José Aparecido dos Santos (Cidão) estão

do incansavelmente para realização daquela pavimentação

este é o momento dos vereadores “correrem atrás” dos Deputados para liberação 

contínuo, a vereadora Elisa Gomes Machado

agradecendo a presença de todos, disse que esteve com Secretá

, já que o foco das reclamações está relacionado a esta

que já fizeram inúmeras indicações, relacionada aquela pasta, e nunca foi 

 já têm conhecimento da necessidade de

de amenizar a poeira. Falou que a prefeitura não adquire 

pipas, alegando que é importante a pavimentação asfáltica, ma

comunidade não tem condições e não suporta mais, a poeira que tanto

demora do processo licitatório, sendo isso inadmissível

que é tanta burocracia no processo licitatório, que até tudo isso ser resolvido, já 

chegou o período de chuva. Afirmou que os vereadores entende

população, por isso as cobranças são tantas, por partes dos parlamentares

rou a todos que a licitação do Anti-pó irá vai fazer um ano e até

usaram e testaram este material para beneficiar a sociedade. Mencionou

molhagem das ruas estes seis caminhões que serão contratados, terão o custo de

Afirmou que com oitocentos mil reais dava para

inúmeras ruas de nossa cidade. Alegou que falta planejamento, e citou que a 

edicamentos não saiu até agora. Ato contínuo

Charles Miranda Medeiros agradeceu a presença de todos, iniciou mandando 

para Fernando, disse obteve várias lembranças de apoio e 

ajuda por parte do mesmo no ano de 2009. Falou que tem vá
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falta de compromisso com a 

cumprem com suas 

vezes o vereador promete alguma coisa para sociedade, 

neira a população fica 

o Bairro Boa Nova, que 

para liberar os trâmites para 

uma importância a conclusão 

osé Aparecido dos Santos (Cidão) estão 

do incansavelmente para realização daquela pavimentação. Alertou que 

” dos Deputados para liberação 

Elisa Gomes Machado iniciou sua fala 

ecretário de Obras 

esta secretaria. Disse 

que já fizeram inúmeras indicações, relacionada aquela pasta, e nunca foi 

já têm conhecimento da necessidade de molhar as ruas 

prefeitura não adquire 

te a pavimentação asfáltica, mas a 

comunidade não tem condições e não suporta mais, a poeira que tanto a 

, sendo isso inadmissível. Disse 

tudo isso ser resolvido, já 

chegou o período de chuva. Afirmou que os vereadores entendem a angustia da 

, por partes dos parlamentares. 

pó irá vai fazer um ano e até agora não 

para beneficiar a sociedade. Mencionou que para 

ue serão contratados, terão o custo de 

om oitocentos mil reais dava para asfaltar 

inúmeras ruas de nossa cidade. Alegou que falta planejamento, e citou que a 

contínuo, o vereador 

sença de todos, iniciou mandando 

rias lembranças de apoio e 

no ano de 2009. Falou que tem várias formações, e 
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uma família maravilhosa, mais se sentiu muito humilhado 

que ele decidiu “entrar

vem de família pobre est

na vida para alcançar o lugar que ocupa e

que pensou em desistir da política, mas que levou em consideração a

que votaram nele, por isso se manteve por estas, para representar estas pessoas

que acreditaram e votaram nele

ajudou durante este período

com o Covid-19 no posto de saúde, e que estas pessoas estão

outras cidades para Alta Floresta. Enalteceu a pessoa do vereador 

Aparecido dos Santos (Cidão)

está lutando para melhorar a cidade, mas não 

em suas cobranças. Falou que 

parabenizou o vereador por desab

vem desempenhando bem o 

sofrendo e sendo humilhando por pessoas, e que chegará também o momento de 

seu desabafo na tribuna

iniciou sua cumprimentando a todas e a todos os presentes na sessão. 

os vereadores passam quatro anos de mandato

mas infelizmente não se resolve nada, alegou que é

que eles estão nesta Casa de Lei

muita incompetência no processo que se ref

e até mesmo para molhagem das mesmas

desde o ano de 2017. Ma

ignorados, e que isto é

sendo  cobrada e lembrada de sua obrigação básica

mesma coisa. Mencionou

a mesma burocracia de sempre, eles sabem que não tem empresa que atende 

com caminhões semi novos, s

eles não viabilizam e nada é resolvido. C

saíram, entretanto não tiveram andamento, devido à
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uma família maravilhosa, mais se sentiu muito humilhado a partir do momento 

que ele decidiu “entrar na política e representar uma cidade

vem de família pobre estudou em universidade particular, mais trabalhou muito 

alcançar o lugar que ocupa e conquistar as coisas

sistir da política, mas que levou em consideração a

nele, por isso se manteve por estas, para representar estas pessoas

que acreditaram e votaram nele, e mais uma vez agradeceu a Fernando que

dou durante este período. Afirmou que está atendendo pessoas infectadas 

no posto de saúde, e que estas pessoas estão

para Alta Floresta. Enalteceu a pessoa do vereador 

Aparecido dos Santos (Cidão), e disse que entende a revolta do vereador, que 

ando para melhorar a cidade, mas não está obtendo resultados positivos 

em suas cobranças. Falou que “fazer política em Alta Floresta e difícil

parabenizou o vereador por desabafar, pois o Executivo já que o Executivo não 

vem desempenhando bem o seu papel. Finalizou dizendo que também está

sendo humilhando por pessoas, e que chegará também o momento de 

seu desabafo na tribuna. Ato contínuo, o vereador Mequiel Zacarias Ferreira 

iniciou sua cumprimentando a todas e a todos os presentes na sessão. 

quatro anos de mandato cobrando e fazendo indicações, 

ão se resolve nada, alegou que é muita ineficiência, e afirmou

que eles estão nesta Casa de Leis para atender a população, entretanto

no processo que se refere à restauração 

e até mesmo para molhagem das mesmas, e disse que estas cobranças são feitas 

e o ano de 2017. Mas infelizmente não são atendidos, sendo

e que isto é “que é uma vergonha”, uma Secretaria de O

lembrada de sua obrigação básica, e todo ano é sempre

Mencionou que realizam licitação todos os anos, ma

a mesma burocracia de sempre, eles sabem que não tem empresa que atende 

com caminhões semi novos, são coisas simples, fáceis de se resolver, entretanto

não viabilizam e nada é resolvido. Citou exemplos de outras licitações que 

não tiveram andamento, devido à ineficiência do setor 
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a partir do momento 

uma cidade”. Mencionou que 

r, mais trabalhou muito 

conquistar as coisas que possui. Falou 

sistir da política, mas que levou em consideração as pessoas 

nele, por isso se manteve por estas, para representar estas pessoas 

, e mais uma vez agradeceu a Fernando que o 

está atendendo pessoas infectadas 

no posto de saúde, e que estas pessoas estão se deslocando de 

para Alta Floresta. Enalteceu a pessoa do vereador José 

a revolta do vereador, que 

obtendo resultados positivos 

fazer política em Alta Floresta e difícil”, e 

afar, pois o Executivo já que o Executivo não 

seu papel. Finalizou dizendo que também está 

sendo humilhando por pessoas, e que chegará também o momento de 

Mequiel Zacarias Ferreira 

iniciou sua cumprimentando a todas e a todos os presentes na sessão. Disse que 

brando e fazendo indicações, 

eficiência, e afirmou 

s para atender a população, entretanto existe 

 das vias e estradas 

estas cobranças são feitas 

atendidos, sendo até mesmo 

uma Secretaria de Obras estar 

, e todo ano é sempre a 

que realizam licitação todos os anos, mas sempre com 

a mesma burocracia de sempre, eles sabem que não tem empresa que atende 

se resolver, entretanto 

utras licitações que 

ineficiência do setor 
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responsável. Falou que estas coisas denotam

incompetência do Poder E

culpados, e fazem as cobranças, 

trechos que precisam de pavimentação asfá

ligações da Avenida Amazônia

viabilizar. Finalizou alertando a sociedade que não é falta de recurso, mas sim

falta de uma boa gestão e planejamento. A

informou que já iniciaram os tra

os valores dos recursos recebidos até o

dia 30/03/2020, cento e sessenta e nove mil 

enfretamento da pandemia

primeira parcela do auxí

Presidente, vereador Emerson Sais Machado, passou a condução dos trabalhos 

ao Vice Presidente para fazer uso da tribuna

cumprimentou a todos, iniciou apoiando e entendendo o desabafo do

José Aparecido dos Santos (Cidão)

atendimento e anseios da população

Aparecido dos Santos (Cidão)

fazer uma solicitação par

Cuiabá e Brasília há alguns meses

Alta Floreta, melhorias, citando exemplos como a p

Esperança e Jardim Guaraná, disse que não

Deus, conseguiu esta emenda. M

Aparecido dos Santos (Cidão)

atender aos vereadores, pois eles são representante

comercio noturno, e falou que ninguém fica em casa esperando 

do céu”, e alegou que todos precisam

“lockdown” no município e afirmou que Alta Flor

prevenção necessários é possível manter a rotina de trabalho da população, já 

que o trabalho é essencial para que as pessoas possam ter o seu sustento 

garantido. Afirmou que esteve com 
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. Falou que estas coisas denotam falta de planejamento e 

Poder Executivo, as pessoas acham que os vereadores

culpados, e fazem as cobranças, com razão. Falou que existe

ue precisam de pavimentação asfáltica, e cita alguns

ações da Avenida Amazônia e outros, mas que o Executivo não consegue 

alertando a sociedade que não é falta de recurso, mas sim

gestão e planejamento. Agradeceu a todos mais uma vez e 

que já iniciaram os trabalhos da comissão de assuntos relevantes, falou 

lores dos recursos recebidos até o momento, o valor de 

cento e sessenta e nove mil no dia 30/04/2020, destinados para 

enfretamento da pandemia, mais uma emenda do Deputado Juarez e

eira parcela do auxílio emergencial do Governo Federal

Presidente, vereador Emerson Sais Machado, passou a condução dos trabalhos 

ao Vice Presidente para fazer uso da tribuna. Emerson Sais Machado

ntou a todos, iniciou apoiando e entendendo o desabafo do

José Aparecido dos Santos (Cidão), por estar cobrando para melhorar

atendimento e anseios da população. Afirmou que entende o que vereador 

Aparecido dos Santos (Cidão) vem passando, e afirmou realmente ser

uma solicitação para um secretário e não ser atendido. Falou que foi à

há alguns meses para buscar recursos e 

, melhorias, citando exemplos como a pavimentação 

Esperança e Jardim Guaraná, disse que não é foi fácil, mas que

Deus, conseguiu esta emenda. Mais uma vez defendeu o vereador 

Aparecido dos Santos (Cidão), e disse que os secretários precisa

vereadores, pois eles são representantes do povo

comercio noturno, e falou que ninguém fica em casa esperando 

e alegou que todos precisam trabalhar. Falou

município e afirmou que Alta Floresta tomando os cuidados de 

prevenção necessários é possível manter a rotina de trabalho da população, já 

que o trabalho é essencial para que as pessoas possam ter o seu sustento 

. Afirmou que esteve com o prefeito, que o informou
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falta de planejamento e 

m que os vereadores são os 

em vários pequenos 

alguns exemplos, as 

o Executivo não consegue 

alertando a sociedade que não é falta de recurso, mas sim a 

ceu a todos mais uma vez e 

de assuntos relevantes, falou 

o valor de cento e três mil no 

30/04/2020, destinados para  

mais uma emenda do Deputado Juarez e uma 

lio emergencial do Governo Federal. O Senhor 

Presidente, vereador Emerson Sais Machado, passou a condução dos trabalhos 

Emerson Sais Machado 

ntou a todos, iniciou apoiando e entendendo o desabafo do vereador 

cobrando para melhoraria ao 

o que vereador José 

afirmou realmente ser difícil 

ão ser atendido. Falou que foi à 

e investimentos para 

avimentação dos bairros Boa 

que, com a ajuda de 

ais uma vez defendeu o vereador José 

, e disse que os secretários precisam responder e 

do povo. Defendeu o 

comercio noturno, e falou que ninguém fica em casa esperando “o dinheiro cair 

Falou que é contra o  

esta tomando os cuidados de 

prevenção necessários é possível manter a rotina de trabalho da população, já 

que o trabalho é essencial para que as pessoas possam ter o seu sustento 

o prefeito, que o informou que teve a 
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licitação do caminhão pipa

adiada, entretanto, será retomada

Charles Miranda Medeiros

nesta sessão. Disse que a Odrebecht

prefeitura, com preços bem abaixo da mé

Sais Machado reafirmou seu apoio ao vereador 

(Cidão), afirmando que o

direito do vereador, e justificou a reafirmação devido ao fato

estar presente no momento

Intervalo Regimental. 

acordo com os autores das

submetidos à deliberação do plenário em bloco

(modificativa e aditiva ao d

estabelece diretrizes para a

Promoção da Função Social dos Alimentos 

providências) de autoria dos

Gomes Machado.  A qual, ab

Mequiel Zacarias Ferreira

diz respeito à Política Municipal de Erradicação d

Diretrizes para a Política Municipal de Erradicação da Fome e d

Função Social dos Alimentos

e diminuição do uso 

iniciativa do Executivo, pois ele se refere a

direcionamento a esta pauta. Falou que vários municí

lógica, e o município de Alta Floresta através de vários vereadores apresentaram 

o projeto, com parecer jurídico favorável. 

processo de construção

instrumento de ação, para el

projeto e também estabelecer a política geral, que garanta a discussão coletiva, 

quando for desenvolver o plano de ações relacionado

emenda é bastante simples,
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ação do caminhão pipa, mas que não teve nenhum participante

será retomada o mais rápido possível. 

Charles Miranda Medeiros agradeceu a presença de alguns homenageados 

nesta sessão. Disse que a Odrebecht ofereceu caminhões pipas equipados para 

, com preços bem abaixo da média, mas eles não aceitaram

reafirmou seu apoio ao vereador José Aparecido dos Santos 

, afirmando que o secretário tem que atender a todos

to do vereador, e justificou a reafirmação devido ao fato

estar presente no momento fez o uso da tribuna. O Presidente p

 Todos Concordam. Passando à Ordem do Dia,

acordo com os autores das proposituras, os requerimentos foram

submetidos à deliberação do plenário em bloco:  11))  EEmm

(modificativa e aditiva ao disposto no Projeto de Lei nº 008/2020, q

iretrizes para a Política Municipal de Erradicação da 

Promoção da Função Social dos Alimentos - PMEFSA, e dá

providências) de autoria dos vereadores Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa 

qual, aberta as discussões foi discutida

quiel Zacarias Ferreira, que disse que estudou o Projeto

Política Municipal de Erradicação da Fome

Diretrizes para a Política Municipal de Erradicação da Fome e d

os Alimentos, no intuito de saber as perspectivas de reutilização

e diminuição do uso desses alimentos, falou que este projeto

Executivo, pois ele se refere a uma “política macro

direcionamento a esta pauta. Falou que vários municípios legisla

o município de Alta Floresta através de vários vereadores apresentaram 

o projeto, com parecer jurídico favorável. Afirmou que p

processo de construção coletiva desta política, estabelecemos esta emenda como 

strumento de ação, para elaboração do Plano Municipal. Neste caso vai votar o 

projeto e também estabelecer a política geral, que garanta a discussão coletiva, 

ver o plano de ações relacionado a esta política. Disse que a 

ples, e garante discussão coletiva quando for desenvolver 
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não teve nenhum participante, por isso foi 

o mais rápido possível. Neste intermédio, 

eu a presença de alguns homenageados 

ofereceu caminhões pipas equipados para 

s eles não aceitaram. Emerson 

José Aparecido dos Santos 

secretário tem que atender a todos, sendo este um 

to do vereador, e justificou a reafirmação devido ao fato do vereador não 

Presidente pede dispensa do 

assando à Ordem do Dia, em 

osituras, os requerimentos foram lidos e 

mmeennddaa  nnºº  000055//22002200 

isposto no Projeto de Lei nº 008/2020, que “institui e 

olítica Municipal de Erradicação da Fome e de 

PMEFSA, e dá outras 

vereadores Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa 

erta as discussões foi discutida pelo vereador 

rojeto nº 008/2020, que 

a Fome, que estabelece 

Diretrizes para a Política Municipal de Erradicação da Fome e de Promoção da 

as perspectivas de reutilização 

sses alimentos, falou que este projeto deveria ter 

política macro”, a política de 

pios legislaram nesta 

o município de Alta Floresta através de vários vereadores apresentaram 

Afirmou que para assegurar o 

belecemos esta emenda como 

lano Municipal. Neste caso vai votar o 

projeto e também estabelecer a política geral, que garanta a discussão coletiva, 

a política. Disse que a 

e garante discussão coletiva quando for desenvolver 
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ações relativas a esta política. A matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade

diretrizes para a Política 

Função Social dos Alimentos 

dos vereadores Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Demilson Nunes Siqueira, 

Oslen Dias dos Santos (Tuti), Charles Miranda Medeiros,

Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos 

Roberto Menin, Reinaldo de Souza (Lau) e Valdec

(Mendonça). O qual, aberta as discussões foi discutido pelos vereadores:

Gomes Machado, que

Comissão de Saúde, alegando que o projeto é

Mencionou que este projeto deveria ser estabelecido pelo Executiv

precisava ser discutido

criando esta emenda para assegurar

comunidade, através da construção de seus planos

Mequiel Zacarias Ferreira

emenda, que teve como 

Esclareceu que, este plano relativo

Função Social Dos Alimentos

necessárias, dentro dos

questão do uso e destinação dos alimentos.  A matéria foi colocada em votação, 

a qual foi aprovada com unanimidade. 

"Semana Municipal de Combate à Hanseníase" e dá outras providências) de

autoria da vereadora Elisa Gomes Machado.

discutido pelos vereadores:

discutindo este projeto, desde quando ela apresentou. Fa

no mundo o segundo lugar de pessoas 

existe o centro de tratamento, mai

estruturado e equipado.  

preconceito, entretanto 

reuniões, em relação ao combate a esta doença e também ao preconceito. Disse 
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ações relativas a esta política. A matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. 22))  PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  000088//22002200 (institui e estabelece 

diretrizes para a Política Municipal de Erradicação da Fome 

Função Social dos Alimentos - PMEFSA, e dá outras providências

ereadores Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Demilson Nunes Siqueira, 

Oslen Dias dos Santos (Tuti), Charles Miranda Medeiros,

Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos 

Roberto Menin, Reinaldo de Souza (Lau) e Valdecir José dos Santos 

O qual, aberta as discussões foi discutido pelos vereadores:

, que falou que este projeto esteve um bom tem

úde, alegando que o projeto é bastante complexo e importante. 

que este projeto deveria ser estabelecido pelo Executiv

precisava ser discutido com os funcionários das secretarias, ma

criando esta emenda para assegurar, que este projeto seja discutido com a 

és da construção de seus planos de ação e

Mequiel Zacarias Ferreira, que agradeceu aos vereadores pelo voto na 

menda, que teve como objetivo garantir mais efetividade para o projeto. 

Esclareceu que, este plano relativo à Erradicação da Fome 

Função Social Dos Alimentos, em linha gerais, estabelece as políticas 

s mais diversos espaços, considerando 

questão do uso e destinação dos alimentos.  A matéria foi colocada em votação, 

a qual foi aprovada com unanimidade. 33))  PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  00

e Combate à Hanseníase" e dá outras providências) de

ereadora Elisa Gomes Machado. O qual, aberta as discussões foi 

discutido pelos vereadores: Elisa Gomes Machado, que

discutindo este projeto, desde quando ela apresentou. Falou que o Brasil ocupa 

o segundo lugar de pessoas com hanseníase, que em Alta Floresta 

o centro de tratamento, mai precisa existe a necessidade de que seja

e equipado.  Alertou que a pessoa com hanseníase

 existe um grupo em Alta Floresta que faz os estudos e 

reuniões, em relação ao combate a esta doença e também ao preconceito. Disse 
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ações relativas a esta política. A matéria foi colocada em votação, a qual foi 

(institui e estabelece 

a Fome e de Promoção da 

rovidências) de autoria 

ereadores 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 

ir José dos Santos 

O qual, aberta as discussões foi discutido pelos vereadores: Elisa 

ou que este projeto esteve um bom tempo na 

e complexo e importante. 

que este projeto deveria ser estabelecido pelo Executivo, pois 

uncionários das secretarias, mas eles estão 

, que este projeto seja discutido com a 

de ação e municipal; e 

os vereadores pelo voto na 

garantir mais efetividade para o projeto. 

e de Promoção Da 

estabelece as políticas 

spaços, considerando as boas práticas na 

questão do uso e destinação dos alimentos.  A matéria foi colocada em votação, 

001100//22002200  (institui a 

e Combate à Hanseníase" e dá outras providências) de 

O qual, aberta as discussões foi 

, que disse que vem 

lou que o Brasil ocupa 

que em Alta Floresta 

precisa existe a necessidade de que seja mais 

hanseníase sofre muito com 

que faz os estudos e 

reuniões, em relação ao combate a esta doença e também ao preconceito. Disse 
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que, no mês de janeiro

capacitação, que elabora todo este diá

também instituíram este trabalho em Alta Floresta, para debater e combater a 

doença e o preconceito, e no

desenvolvidas neste intuito

comprimentos a vereadora Elisa, pela construção do projeto e sensibilidade para 

discutir a pauta. Falou que desde o iní

esta pauta relacionada á hanseníase, inclusive na peça orçamentária sempre 

tentou garantir e ampliar orçamento par

condições para atendimento e combate são precário

necessita urgentemente

pedagógico, se faz importante a sensibilização e educação

assim se consegue evoluir na pauta, e as pessoas que 

de esclarecimento, tanto para combate quanto para prevenç

manifestando seu voto a favor do Projeto de lei

que parabenizou o Projeto de Lei, disse que foi muito bem elaborado, 

vivemos em uma área epidêmica, já que

Alegou que existem inúmeros

receio e vergonha de buscar tr

que querem adquirir para receber auxí

este projeto, pois é necessário que haja mais capacitação e informação

a esta doença. Citou um

na zona rural, querem vir

muitas vezes a pessoa tem a medic

alimentar-se de forma saudável, chegando a passar fome

comprometendo a recuperação, pois não adianta tomar remédio e desenvolver 

baixa imunidade. Mencionou

quando ele era chefe da epidemia, propôs a secretaria de saúde na época doar 

um vale transporte para

cesta básica como auxílio à alimentação, já que a pessoa está em uma situação 

de desemprego e fome.
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no mês de janeiro, foi instituído no Brasil, a campanha de combate e 

tação, que elabora todo este diálogo relacionado à doença. P

ém instituíram este trabalho em Alta Floresta, para debater e combater a 

doença e o preconceito, e no Projeto de Lei colocou uma série de ações a

s neste intuito; Mequiel Zacarias Ferreira, que

vereadora Elisa, pela construção do projeto e sensibilidade para 

Falou que desde o início de seu mandato, vem acompanhando 

esta pauta relacionada á hanseníase, inclusive na peça orçamentária sempre 

tentou garantir e ampliar orçamento para esta causa. Alegou que espaço e 

endimento e combate são precários, sendo um local que 

necessita urgentemente ser reformado. Alertou que do ponto de vista 

se faz importante a sensibilização e educação d

consegue evoluir na pauta, e as pessoas que tem hanseníase precisa

de esclarecimento, tanto para combate quanto para prevenção

voto a favor do Projeto de lei; e Charles Miranda Medeiros

parabenizou o Projeto de Lei, disse que foi muito bem elaborado, 

uma área epidêmica, já que a hanseníase no município é

tem inúmeros casos em Alta Floresta, e existem pessoas que tem 

receio e vergonha de buscar tratamento médico, devido à discriminação, e outros 

que querem adquirir para receber auxílio do governo. Disse que está

é necessário que haja mais capacitação e informação

. Citou uma situação que ocorre, onde muitas pessoas que mora

na zona rural, querem vir para buscar o medicamento, mas nã

muitas vezes a pessoa tem a medicação, entretanto, não tem condições de 

se de forma saudável, chegando a passar fome 

a recuperação, pois não adianta tomar remédio e desenvolver 

. Mencionou uma lembrança de sua vida, do ano de 1997, 

quando ele era chefe da epidemia, propôs a secretaria de saúde na época doar 

um vale transporte para esta demanda vir tomar o medicamento, e também um

cesta básica como auxílio à alimentação, já que a pessoa está em uma situação 

. Finalizou mais uma vez parabenizando o Projeto de Lei, 
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a campanha de combate e 

à doença. Por isso eles 

ém instituíram este trabalho em Alta Floresta, para debater e combater a 

Projeto de Lei colocou uma série de ações a serem 

, que estendeu os 

vereadora Elisa, pela construção do projeto e sensibilidade para 

, vem acompanhando 

esta pauta relacionada á hanseníase, inclusive na peça orçamentária sempre 

. Alegou que espaço e 

sendo um local que 

o ponto de vista 

da população, pois 

hanseníase precisam 

ão. Finalizou sua fala 

Charles Miranda Medeiros, 

parabenizou o Projeto de Lei, disse que foi muito bem elaborado, falou que 

no município é comum. 

casos em Alta Floresta, e existem pessoas que tem 

scriminação, e outros 

lio do governo. Disse que está feliz por 

é necessário que haja mais capacitação e informação referente 

muitas pessoas que moram 

s não tem dinheiro, e 

não tem condições de 

 e ficar desnutrida, 

a recuperação, pois não adianta tomar remédio e desenvolver 

uma lembrança de sua vida, do ano de 1997, 

quando ele era chefe da epidemia, propôs a secretaria de saúde na época doar 

tomar o medicamento, e também uma 

cesta básica como auxílio à alimentação, já que a pessoa está em uma situação 

Finalizou mais uma vez parabenizando o Projeto de Lei, 
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e solicitou que e Secretaria de Educação e Assistência 

básica para quem estar com a doença.

foi aprovada com unanimidade. 

seja oficiado o Prefeito Municipal, senhor 

Procuradoria Geral, bem como à 

Casa de Leis concretas 

cumprimento e aplicação da Lei Municipal nº 2.500/2019, de 25 de junho de 

2019, sobre a proibição de participaç

público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e 

locações por pessoa física ou jurídica que são investigadas em procedimentos 

administrativos inquisitivos e judiciais e dá outras provi

àquelas empresas que integrem o mesmo grupo econômico, além disto, 

remetendo à apreciação desta Casa fotocópia de comunicados, atestados, 

certidões, pareceres em geral (técnico e jurídico), entre outros documentos 

comprobatórios e despac

texto normativo pela sobredita Lei, conforme cópia anexa, para apreciação, 

importando crime contra a Administração Pública o não atendimento sem 

justificação adequada ou a 

vereadores Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires), Elisa Gomes Machado e 

Mequiel Zacarias Ferreira.

vereadores: Carlos Pires Pereira (Dida Pires

foram condenadas por super 

requerimento para alterar a Lei, para 

mais fraudes, a fim de 

infelizmente as empresas estão 

isso estão preocupados. Falou que este requerimento estará dando mais 

segurança ao Projeto de Lei

errado relacionado às empresas, elas precisam

empresário corrigiu suas falhas e voltou a participar das licitações, ele tem todo 

direito, alegou que pode ser pai ou filho ou qualquer tipo de parente que possui 

as empresas, se errou, tem pagar o preço
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e solicitou que e Secretaria de Educação e Assistência Social, 

básica para quem estar com a doença. A matéria foi colocada em votação, a qual 

foi aprovada com unanimidade. 44))  RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  005511//2200

seja oficiado o Prefeito Municipal, senhor Asiel Bezerra de A

, bem como à Controladoria Geral, que encaminhe a esta 

Casa de Leis concretas informações sobre as ações relacionadas ao pleno 

cumprimento e aplicação da Lei Municipal nº 2.500/2019, de 25 de junho de 

2019, sobre a proibição de participação em licitações e celebração com o poder 

público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e 

locações por pessoa física ou jurídica que são investigadas em procedimentos 

administrativos inquisitivos e judiciais e dá outras providências, até mesmo 

àquelas empresas que integrem o mesmo grupo econômico, além disto, 

remetendo à apreciação desta Casa fotocópia de comunicados, atestados, 

certidões, pareceres em geral (técnico e jurídico), entre outros documentos 

comprobatórios e despachos decorrentes nos procedimentos após o advento do 

texto normativo pela sobredita Lei, conforme cópia anexa, para apreciação, 

importando crime contra a Administração Pública o não atendimento sem 

justificação adequada ou a prestação de informações falsas)

readores Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires), Elisa Gomes Machado e 

Mequiel Zacarias Ferreira. O qual, aberta as discussões foi discutido pelos 

Carlos Pires Pereira (Dida Pires), que falou que estas empresas 

foram condenadas por super faturamentos. Afirmou que vão votar este 

equerimento para alterar a Lei, para “apertar” e dificultar para que não haja

 estas empresas sejam julgadas e condenadas

infelizmente as empresas estão “nadando de braçada no dinheiro pú

preocupados. Falou que este requerimento estará dando mais 

segurança ao Projeto de Lei Municipal nº 2.500/2019, se tiver

s empresas, elas precisam arcar com seus erros. Mais se o 

empresário corrigiu suas falhas e voltou a participar das licitações, ele tem todo 

que pode ser pai ou filho ou qualquer tipo de parente que possui 

se errou, tem pagar o preço; Emerson Sais Mach
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Social, forneça uma cesta 

A matéria foi colocada em votação, a qual 

002200  (requerem que 

Asiel Bezerra de Araújo, com cópia à 

, que encaminhe a esta 

sobre as ações relacionadas ao pleno 

cumprimento e aplicação da Lei Municipal nº 2.500/2019, de 25 de junho de 

ão em licitações e celebração com o poder 

público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e 

locações por pessoa física ou jurídica que são investigadas em procedimentos 

dências, até mesmo 

àquelas empresas que integrem o mesmo grupo econômico, além disto, 

remetendo à apreciação desta Casa fotocópia de comunicados, atestados, 

certidões, pareceres em geral (técnico e jurídico), entre outros documentos 

hos decorrentes nos procedimentos após o advento do 

texto normativo pela sobredita Lei, conforme cópia anexa, para apreciação, 

importando crime contra a Administração Pública o não atendimento sem 

prestação de informações falsas) de autoria dos 

readores Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires), Elisa Gomes Machado e 

O qual, aberta as discussões foi discutido pelos 

falou que estas empresas  

faturamentos. Afirmou que vão votar este 

” e dificultar para que não haja 

julgadas e condenadas. Disse que 

adando de braçada no dinheiro público”, por 

preocupados. Falou que este requerimento estará dando mais 

, se tiver alguma coisa de 

arcar com seus erros. Mais se o 

empresário corrigiu suas falhas e voltou a participar das licitações, ele tem todo 

que pode ser pai ou filho ou qualquer tipo de parente que possui 

Emerson Sais Machado, que disse 



CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

 
Avenida Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 

email: contato@altafloresta.mt.leg.br 

que este Projeto de Lei 

visa tirar as empresas que são investigadas por fraude, não partic

licitação. Mas ele ficou sabendo que ainda existem empresas

participando das licitações, mesmo com aprovação do 

nº 2.500/2019. Diz que 

Lei Municipal nº 2.500/2019

empresa antes que seja julgada e 

que este Requerimento

de Lei Municipal nº 2.500/2019

alegou que o projeto era inconstitucional, por eles sancion

Executivo existem profi

sancionar o projeto. Afirmou ser

depois falar que a 

(Mendonça), que demonstrou seu voto favorável, ma

dele é relacionada, aos servidores que estão facilitando estas empresas 

participarem, se tem alguma coisa irregular é

o vereador; e Charles Miranda Medeiros

nesta Casa de Leis, como outras muitas l

acatadas. Citou que os vereadores e juríd

observar o princípio da moralidade, 

existem documentos q

processos licitatórios, eles estão fazendo eles, os

afirmou o vereador. A matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada 

unanimidade. 55))  MMooçç

Corcino da Rocha, Chefe da 20ª CIRETRAN, pelos relevantes serviços 

prestados em prol da comunidade Alta

Valdecir José dos Santos (Mendonça).

vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), de modo singular agradece

seu homenageado, a qual acrescentou razões a sua propositura, enaltecendo, 

reconhecendo e parabeniza

A moção foi posta em votaçã
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 Municipal nº 2.500/2019, foi de autori

empresas que são investigadas por fraude, não partic

s ele ficou sabendo que ainda existem empresas

as licitações, mesmo com aprovação do Projeto de Lei

. Diz que procurou o Executivo, e lhe disseram que este 

Municipal nº 2.500/2019 é inconstitucional, pois não pode bloquear uma 

es que seja julgada e condenada; Mequiel Zacarias Ferreira

que este Requerimento 051/2020 vai estabelecer mais segurança para o 

Municipal nº 2.500/2019, uma coisa ele não entendeu, já que Executivo 

alegou que o projeto era inconstitucional, por eles sancion

Executivo existem profissionais que deveriam fazer essa

Afirmou ser inadmissível sancionar uma lei e não cumprir, e 

 Lei é inconstitucional; Valdecir José dos Santos 

monstrou seu voto favorável, mas disse que a preocupação 

, aos servidores que estão facilitando estas empresas 

se tem alguma coisa irregular é porque tem alguém ajudand

Charles Miranda Medeiros, que disse que a Lei foi aprovada 

eis, como outras muitas leis que foram aprovadas e não foram

. Citou que os vereadores e jurídico precisam denunciar, que é preciso 

pio da moralidade, citou exemplo, a empresa é

existem documentos que provam irregularidades, está ainda participando dos 

tatórios, eles estão fazendo eles, os vereadores 

o vereador. A matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada 

ççããoo  nnºº  000077//22002200 (congratulações com o Sr. Romildo 

Corcino da Rocha, Chefe da 20ª CIRETRAN, pelos relevantes serviços 

dos em prol da comunidade Alta-Florestense) de  autoria do

Valdecir José dos Santos (Mendonça). A Moção foi colocada em discussão e

vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), de modo singular agradece

seu homenageado, a qual acrescentou razões a sua propositura, enaltecendo, 

reconhecendo e parabenizando o trabalho desenvolvido pelo 

A moção foi posta em votação sendo aprovada por todos. 66))  MM
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, foi de autoria dele, este projeto 

empresas que são investigadas por fraude, não participar de 

s ele ficou sabendo que ainda existem empresas que estão 

Projeto de Lei Municipal 

lhe disseram que este Projeto de 

inconstitucional, pois não pode bloquear uma 

Mequiel Zacarias Ferreira falou 

051/2020 vai estabelecer mais segurança para o Projeto 

, uma coisa ele não entendeu, já que Executivo 

alegou que o projeto era inconstitucional, por eles sancionaram a Lei, no 

ssionais que deveriam fazer essa análise antes de 

inadmissível sancionar uma lei e não cumprir, e 

Valdecir José dos Santos 

disse que a preocupação 

, aos servidores que estão facilitando estas empresas 

porque tem alguém ajudando disse 

e que a Lei foi aprovada 

is que foram aprovadas e não foram 

ico precisam denunciar, que é preciso  

citou exemplo, a empresa é suspeita, 

ainda participando dos 

vereadores “de palhaço”, 

o vereador. A matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 

com o Sr. Romildo 

Corcino da Rocha, Chefe da 20ª CIRETRAN, pelos relevantes serviços 

autoria do vereador 

A Moção foi colocada em discussão e o 

vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), de modo singular agradeceu ao 

seu homenageado, a qual acrescentou razões a sua propositura, enaltecendo, 

 seu homenageado. 

MMooççããoo  NNºº  000088//22002200   
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(congratulações com as nutricionistas Nadia Saggin, Bárbara Brunna Motta 

Miranda Medeiros Tuma e Lissandra Corrêa Nunes, pela brilhante atuação 

através de ações de saúde pública e atendimentos feitos na 

promovendo a saúde e bem

autoria do Vereador Charles Miranda Medeiros.

discussão, e o vereador 

as suas homenageadas, 

reconhecendo e parabenizando o trabalho desenvolvido pela

homenageadas. A moção foi posta em votação

IInnddiiccaaççããoo  nnºº  118899//220022

aquiescência do soberano Plenário, a necessidade assegurar aos Enfermeiros, 

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do município de Alta Floresta, aos 

profissionais de Saúde e demais servidores que estão na linha de fr

Combate ao COVID 19 (

Adicional de Insalubridade) de

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e Mequiel Zacarias Ferreira.

as discussões foi discutido pelos vereadores:

que sempre está nesta Casa de Leis, lutando para melhorar as condições de 

salários e suporte de trabalho n

de estudos neste período de pandemia, 

também aos servidores 

percebeu que estes servidores precisam ser mais renumerados e valorizados. 

Falou que por isso criou esta indicação, para garantir estas melh

servidores, que é garantida por Lei, 

Afirmou que eles estão assegurando

que o Executivo faça o efetivo 

enfermeiros, técnicos de enfermagem

“na linha de frente” ao combate a pan

parabenizou os autores da indicação, afirmando que realmente é

constitucional, que é garantido por l

insalubridade. Ele disse que está cobrando este direito desd
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com as nutricionistas Nadia Saggin, Bárbara Brunna Motta 

Miranda Medeiros Tuma e Lissandra Corrêa Nunes, pela brilhante atuação 

através de ações de saúde pública e atendimentos feitos na 

promovendo a saúde e bem-estar dos pacientes e da população em geral)

Vereador Charles Miranda Medeiros. A Moção foi colocada em 

o vereador Charles Miranda Medeiros, de modo singular agradece

, a qual acrescentou razões a sua propositura, enaltecendo, 

reconhecendo e parabenizando o trabalho desenvolvido pela

. A moção foi posta em votação, sendo aprovada por todos

2200 (indica ao Prefeito Municipal, após apreciação e 

aquiescência do soberano Plenário, a necessidade assegurar aos Enfermeiros, 

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do município de Alta Floresta, aos 

profissionais de Saúde e demais servidores que estão na linha de fr

Combate ao COVID 19 (coronavirus) a garantia ao Direito ao recebiment

Adicional de Insalubridade) de autoria dos Vereadores Elisa Gomes Machado, 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e Mequiel Zacarias Ferreira.

iscutido pelos vereadores: Elisa Gomes Machado

nesta Casa de Leis, lutando para melhorar as condições de 

salários e suporte de trabalho na área da saúde. Disse que está

período de pandemia, relacionado aos servidores da saúde e 

servidores que estão “na linha de frente” ao combate a pandemia,

percebeu que estes servidores precisam ser mais renumerados e valorizados. 

Falou que por isso criou esta indicação, para garantir estas melh

garantida por Lei, que eles precisam ter a sua insalubridade. 

mou que eles estão assegurando um direito garantido por Lei. Ela solicitou

faça o efetivo reconhecimento dos servidores da saúde, 

de enfermagem, principalmente aos servidores

ao combate a pandemia; e Charles Miranda Medeiros

es da indicação, afirmando que realmente é

que é garantido por lei de pagamentos com

salubridade. Ele disse que está cobrando este direito desd
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com as nutricionistas Nadia Saggin, Bárbara Brunna Motta 

Miranda Medeiros Tuma e Lissandra Corrêa Nunes, pela brilhante atuação 

através de ações de saúde pública e atendimentos feitos na rede pública, 

ientes e da população em geral) de 

A Moção foi colocada em 

, de modo singular agradeceu 

a qual acrescentou razões a sua propositura, enaltecendo, 

reconhecendo e parabenizando o trabalho desenvolvido pelas suas 

sendo aprovada por todos.  77))  

ao Prefeito Municipal, após apreciação e 

aquiescência do soberano Plenário, a necessidade assegurar aos Enfermeiros, 

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do município de Alta Floresta, aos 

profissionais de Saúde e demais servidores que estão na linha de frente ao 

) a garantia ao Direito ao recebimento de 

Vereadores Elisa Gomes Machado, 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e Mequiel Zacarias Ferreira. O qual, aberta 

Elisa Gomes Machado, que falou 

nesta Casa de Leis, lutando para melhorar as condições de 

a área da saúde. Disse que está fazendo uma série 

aos servidores da saúde e 

ao combate a pandemia, e 

percebeu que estes servidores precisam ser mais renumerados e valorizados. 

Falou que por isso criou esta indicação, para garantir estas melhorias aos 

ter a sua insalubridade. 

ito garantido por Lei. Ela solicitou 

os servidores da saúde, 

servidores que estão 

Charles Miranda Medeiros, que 

es da indicação, afirmando que realmente é um direito 

pagamentos com graus de 

salubridade. Ele disse que está cobrando este direito desde ano de 2009, o 
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cumprimento da lei referente à

matéria foi colocada em 

vereador Reinado de Souza

Legislação, Justiça e Redação fin

para dispensar a redação final do Projeto

concordaram. Encerrada a Orde

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 

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, deliberada, autografada e assinada 

pelos membros da Mesa Diretora e demais 
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cumprimento da lei referente à insalubridade, mas que o Executivo não paga. A 

matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por

Reinado de Souza na qualidade de vice-presidente da comissão de 

ustiça e Redação final solicita do Soberano Plenário

ra dispensar a redação final do Projeto de Lei de nº 010/2020

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 

e a presença de todos, às 11h35min.  O Senhor 

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, deliberada, autografada e assinada 

s da Mesa Diretora e demais Vereadores. 
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xecutivo não paga. A 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. O 

nte da comissão de 

al solicita do Soberano Plenário a autorização 

010/2020, o qual todos 

m 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 

min.  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, deliberada, autografada e assinada 


