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

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

novembro do ano de dois mil e vinte, com início às 09h17min, sob a Presidência 

e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, bem como, a 

presença dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), 

Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado, 

Emerson Sais Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de 

Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen Dias dos 

Santos (Tuti), Reinaldo de Souza (Lau), Silvino Carlos Pires Pereira (Dida 

Pires) e Valdecir José dos Santos (Mendonça). De princípio, verificado o 

quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a 

presente Sessão. Passando ao Expediente, o presidente comunicou que a Ata 

da sessão anterior não havia sido redigida em tempo hábil, ficando para ser 

deliberada em outra oportunidade. Prosseguindo solicitou o senhor secretário a 

leitura do Ofício nº 042/2020, em regime de urgência especial ao Projeto de Lei 

nº 2.035/2020, o qual não havendo discussão, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada com voto contrário do vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira, em ato contínuo o Senhor Presidente solicitou ao senhor secretário a 

leitura do Ofício nº 055/2020, em regime de urgência especial ao Projeto de Lei 

2.036/2020, o qual não havendo discussão, a matéria foi colocada em votação, a 

qual foi aprovada com voto contrário do vereador Mequiel Zacarias Ferreira. 

Neste momento o Senhor Presidente suspendeu a sessão às 9h23min e convocou 

as comissões competentes para exararem pareceres aos Projetos de Lei nºs 2.035 

e 2.036/2020, em regime de urgência especial. Retornando às 9h45min o Senhor 

Presidente solicitou do Senhor Secretário a leitura das seguintes matérias em 

apresentação: Indicações n°s 016, 017, 018, 019, 020, 021 e 022/2020 de 

autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; e Indicações n°s 023, 024, 025, 

026 e 027/2020 de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado. O Senhor 

Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas 

conforme disposição regimental. Passando ao uso da Tribuna, o Senhor 
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Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que, conforme dispositivo 

regimental, 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, 

Marcos Roberto Menin, o qual iniciou sua fala cumprimentando a todos. 

Solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento de sua tia, o qual foi 

respeitado. Neste intermédio senhor presidente pediu desculpas ao vereador por 

não ter se lembrando de pedir o minuto de silêncio pelo falecimento de sua tia e 

assim solicitou que fosse respeitado um minuto de silêncio também pelo 

falecimento do senhor Leopoldo pioneiro do município.  Em seqüência utilizou 

a tribuna a vereadora Elisa Gomes Machado, que iniciou sua fala 

cumprimentando a todos os presentes. Deixou seu pesar pelo falecimento do seu 

Leopoldo. Falou que semanalmente utiliza a tribuna para realizar cobrança 

referente à saúde. Sobre o CER (Centro Especializado de Reabilitação) falou 

sobre a importância do centro no município, porém a licitação para compra de 

equipamentos está atrasada, e tal situação pode acarretar o adiamento da 

inauguração do local. Comentou a falta de pagamento dos servidores da saúde, e 

segundo a vereadora o Executivo tem recurso disponível para realizar o 

pagamento e que se faz necessário que o secretário de saúde se atente a essa 

situação. Disse que obteve informações que o último pagamento realizado para o 

consórcio da saúde foi há 10 meses, e afirmou que é necessário serem 

investigadas tais situações referentes à pasta da saúde. Afirmou que no projeto 

para o Pré-sal, de número 2.034/2020 os dados são alarmantes, pois destinará 

mais de um milhão para pagar encargos, porém os encargos já estão previstos no 

orçamento, e este valor deveria ser investido nas secretarias, principalmente na 

secretaria de infra-estrutura. Fez mais alguns comentários. Ato contínuo, o 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira iniciou sua fala cumprimentando a todas e 

todos os presentes. Deixou seu pesar para toda a família do senhor Leopoldo 

Linhares. Reforçou suas cobranças em relação às indicações e citou pontos 

críticos que precisam ser revitalizados em bairros mais afastados do centro da 

cidade, informou que os moradores do bairro Jardim das Flores cobroram essa 
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situação da manutenção das ruas, bem como, dos bairros Boa Esperança, 

Primavera, Guaraná, Panorama, entre outros. Reforçou também em relação à 

aplicação dos 500 mil Reais do Conselho Gestor do Fundo dos Diretos Difusos 

Coletivos, e como esse recurso é para ser utilizado em acessibilidade, elaborou 

uma indicação para que se aplique o valor em acessibilidade nas calcadas e 

faixas de pedestres normais quanto às elevadas, principalmente em frente aos 

colégios, para atendimento das necessidades dos alunos cadeirantes. Fez 

cobrança em relação à manutenção da Unidade Básica de Saúde do bairro Boa 

Esperança que foi inaugurada em 2019 e já apresenta vários problemas, e 

segundo informações obtidas no setor de engenharia o problema se refere ao 

telhado e calhas e esse problema está se estendendo para as demais unidades 

básicas, possivelmente devido a um erro no projeto enviado pelo Governo 

Federal na inclinação do telhado, e para solucionar esta problemática os telhados 

precisariam ser refeitos, disse que até o presente momento não teve resolução do 

problema. Disse que elaborou duas indicações relativas à área do esporte, pois 

no município não tem nenhuma atividade relacionada ao atletismo executada 

pelo município, até a tradicional Corrida da Liberdade que está no calendário do 

município de atividades, não está sendo realizada pela Prefeitura. Sobre as obras 

que vem acompanhando no município, disse que a creche do bairro Jardim 

Imperial, no sistema federal há a informação de que está como obra inacabada e 

se faz necessário um esforço dos setores competentes para que essa situação seja 

regularizada, pois, as crianças que necessitam do local estão utilizando um 

espaço alugado com pouquíssimas condições. Informou que foi feita abertura do 

processo nº001/2020 para construção das casas populares, e solicitou as 

respostas dos requerimentos referentes a esta questão, destacou que o processo 

está previsto para o dia 16 de março e espera que até lá seja respondido, para 

acompanhar o processo da melhor maneira possível. Fez mais algumas 

considerações. Ato contínuo, o vereador Demilson Numes Siqueira 

cumprimentou a todos. Disse que a Corrida da Liberdade no ano passado não foi 

realizada pelo poder público, mas pela iniciativa privada e aproveitando o 
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assunto de atletismo, parabenizou ao Tiro de Guerra pela corrida de natal. 

Afirmou que se não fossem estas entidades, tais atividades não seriam realizadas 

no município, pois a Secretaria de Esporte está deixando a desejar neste assunto. 

Informou que irá fazer uma indicação para manutenção da ciclofaixa e estendê-

la  até o trevo São Cristóvão para maior segurança dos praticantes do esporte.O 

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

trabalhos ao Primeiro Secretário para fazer uso da tribuna. Iniciou 

cumprimentando a todos os presentes. Sobre o recurso do Pré-sal, disse que sabe 

que a secretaria de obras precisa de maquinários, mas os moradores precisam de 

asfalto, então que esse valor seja todo destinado para implantação do asfalto, que 

solucionará a problemática da poeira nos bairros sendo um investimento em prol 

da população, além do recurso investido para manutenção dessas ruas não 

asfaltadas. Comentou sobre as emendas, que vem recebendo recurso de 

Senadores e Deputados Federais para pavimentação asfáltica no município. Fez 

mais algumas considerações. O Presidente pede dispensa do Intervalo 

Regimental. Todos concordam. Passando à Ordem do Dia, foram lidas e 

submetidas à deliberação do plenário as seguintes matérias: 1) PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  

22..003355//22002200 (dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional 

suplementar na estrutura da Lei 2.546/2019, Lei Orçamentária Anual do 

Municipal do exercício de 2020 e dá outras providências), em regime de 

urgência especial, de autoria do Poder Executivo. O qual, aberta as discussões 

foi discutido pelos vereadores: Elisa Gomes Machado, que cumprimentou 

novamente a todos os presentes. Disse que o projeto tem seu apoio e não tem 

dúvidas de que o trabalho será prestado com qualidade. Parabenizou o 

presidente por não colocar o projeto do Pré-sal para votação e concorda com seu 

posicionamento sobre o assunto; Mequiel Zacarias Ferreira que afirmou ser 

favorável ao projeto, porém votou contrário ao regime de urgência para analisar 

melhor o projeto e assim definir melhor os recursos nas pastas de onde sairão os 

recursos para cobrir o convênio; Aparecida Scatambuli Sicuto, que disse que 

os projetos que estão sendo votados não tem sido de última hora, e que esta 
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situação está há muito tempo sendo estudada juntamente com as instituições e o 

Executivo Municipal. Comentou que o regime de urgência se dá porque se o 

projeto não for sancionado logo a instituição corre o risco de não ter repasse no 

mês de fevereiro. Afirmou que é evidente a importância das instituições para o 

município; e Reinaldo de Souza Lau, cumprimentou a todos os presentes e 

reafirmou o que a vereadora Cida disse. Falou que esse projeto é de grande 

importância, beneficiará aos alunos do instituto. Encerrada a discussão, a 

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

PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nn°°  22..003366//22001199 (autoriza abertura de crédito adicional especial por 

redução orçamentária, na estrutura da Lei n.º 2.546, de 20 de dezembro de 2019 

- Lei Orçamentária Anual do Município do exercício de 2020 e dá outras 

providências), em regime de urgência especial, de autoria do Poder Executivo. O 

qual, aberta as discussões foi discutido pelos vereadores: Mequiel Zacarias 

Ferreira, que disse que esse projeto se refere à mesma questão do anterior, 

porém com relação a APAE. Disse que sabe das necessidades do projeto e da 

situação em que se encontram as instituições, pois vem acompanhando as 

entidades desde 2017, porém a maneira como o projeto foi encaminhado a esta 

Casa de Leis gera uma série de dúvidas. Disse que esse projeto foi elaborado em 

relação às despesas da APAE, se tem as receitas recebidas do governo do estado 

tanto a do governo federal, em relação aos alunos e acredita que o projeto teria 

que ser em relação às receitas recebidas e não às despesas, porque senão o 

município assume uma questão que depois ele não pode atender. Afirmou que o 

número de alunos que se encontram no projeto não corresponde à realidade e 

esta situação pode causa problema futuramente e criticou as rubricas indicadas 

no projeto para custear o convênio, que mais uma vez foram feitas de maneira 

irresponsável, já que, por exemplo, retiraram praticamente todo orçamento do 

Conselho Municipal de Educação para remanejar para esta questão. É 

importante atender os convênios, sem, contudo, prejudicar as mais diferentes 

pastas. Fez mais algumas considerações; Elisa Gomes Machado, que disse que 

o projeto além de firmar o convênio com a APAE no valor de R$ 500 mil reais, 
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trás também o valor de R$ 104 mil reais que passou sem está contemplado no 

orçamento para manutenção do CER (Centro Especializado de Reabilitação), 

porém o centro será entregue esse ano para população e como não estava 

contemplado o valor para manutenção agora ficará. Sobre o convênio com a 

APAE disse que é claro que nenhum dos vereadores é contra, mas o que a 

vereadora pede é que esses assuntos sejam discutidos com antecedência, 

portanto que a Secretaria de Educação convide o Conselho de Educação para 

participar dos debates sobre o assunto. Fez mais algumas considerações; 

Emerson Sais Machado, que Parabenizou os trabalhos realizados pelo CEEDA 

e APAE, e afirmou que todos os vereadores são a favor destas causas. Encerrada 

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

unanimidade. Em comum acordo com os vereadores, os requerimentos foram 

lidos, discutidos e votados em bloco. 33))  RReeqquueerriimmeennttoo  nn°°  001177//22002200,, (requer que 

seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo e a 

Secretaria Municipal de Educação C/C ao Conselho Municipal de Educação, 

para que, através do departamento responsável, realize a reativação do Fórum 

Municipal de Educação no âmbito funcional estabelecido pelo Plano Municipal 

de Educação (Lei 2262/2015). De autoria do vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira. 44))  RReeqquueerriimmeennttoo  nn°°  001188//22002200,, (requer que seja oficiado o Prefeito 

Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo e a Secretaria Municipal de 

Educação C/C ao Conselho Municipal de Educação e ao Fórum Municipal de 

Educação, para que, através do departamento responsável, realizem 

imediatamente o início dos trabalhos de monitoramento e avaliação da execução 

das metas do Plano Municipal de Educação (Lei 2262/2015) a partir dos 

indicadores qualitativos e quantitativos), de autoria do vereador Mequiel 

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

Mequiel Zacarias Ferreira, que falou que elaborou dois requerimentos de 

assunto que vem acompanhando há algum tempo. Falou que, é de conhecimento 

de todos, que o município tem um Plano Municipal de Educação que foi 

aprovado no ano de 2015 e estabelece as metas e as ações a serem 
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desenvolvidas, para garantir a adequada prestação de serviços da educação no 

município. Disse que do ano de 2018 em diante não foi realizado o fórum 

municipal de educação, sendo este um dos elementos que a Lei prevê para 

monitoramento e desenvolvimento das metas estabelecidas. Citou algumas 

metas que estão previstas, mas que o Executivo não está realizando o 

monitoramento. Fez mais algumas considerações; Elisa Gomes Machado 

manifestou seu voto favorável. Disse que é importante acompanhar, pois o 

município tem um Plano Municipal de Educação que foi muito bem elaborado e 

com o passar do tempo deixaram de seguir, o que é previsto na Lei. Falou que, 

quando chegam as contas do prefeito, os vereadores apressam com estas 

atividades não estão sendo realizadas, pois o tribunal de contas faz o 

acompanhamento e realiza o apontamento de atividades não realizadas 

mostrando quanto o município está perdendo em qualidade de ensino. Fez mais 

algumas ponderações. Encerradas as discussões, as matérias foram colocadas em 

votação, às quais foram aprovadas por unanimidade. 55))  MMooççããoo  nn°°  000011//22002200 

(CONGRATULAÇÕES com o Grupo Machado pela inauguração do Machadão 

Atacadista em Alta Floresta.), de autoria Vereador Emerson Sais Machado.  A 

Moção em discussão. O vereador Emerson Sais Machado, de modo singular 

agradece seus homenageados, a qual acrescentou razões a sua propositura, 

enaltecendo, reconhecendo e parabenizando o trabalho desenvolvido pela  

homenageada. A moção foi colocada em votação, sendo aprovada por todos os 

vereadores. 66))  IInnddiiccaaççããoo    nn°°  001155//22002200 (indica ao Executivo Municipal, após 

apreciação e aquiescência do soberano Plenário, que se abstenha de aplicar o 

reajuste anual da tarifa de relativa a concessão do água e esgoto até a conclusão 

do processo de revisão contratual) de autoria do vereador Mequiel Zacarias 

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

Zacarias Ferreira, que solicitou que a indicação seja votada, pois esta questão 

está sendo acompanhada por todos, e como o processo contratual está sendo 

revisto, então que o reajuste seja suspenso até o término do processo. Informou 

que já conversou com o Departamento Jurídico e Ministério Público sobre esta 
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situação e que os mesmos concordam a indicação; Elisa Gomes Machado, que 

disse que esta pauta foi levantada por essa Casa de Leis com um requerimento 

de autoria de todos. Afirmou que, segundo informações obtidas no departamento 

de contabilidade, o prefeito não emitiu o decreto com o reajuste e até a revisão 

contratual o reajuste não acontecerá e essa indicação vem reforçando essa 

situação; e Emerson Sais Machado, que citou o valor abusivo para instalação 

de cavalete, afirmando ser inadmissível tal situação. Encerrada as discussões, a 

matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Encerrada a Ordem do Dia, Encerrada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

comunicou aos senhores vereadores que a sessão da semana que vem foi 

transferida de terça-feira (18/02/2020), para sexta-feira (21/02/2020), devido às 

reformas no Poder Legislativo e 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 11h05min. . 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. 


