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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, do dia sete do mês de abril 

do ano de dois mil e vinte, observando os dispositivos da Portaria n° 030/2020, 

com início às 9h15min, 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 

foi colocada em discussão e votação as Atas da 7ª Sessão Ordinária e 3ª Sessão 

Extraordinária, as quais foram aprovadas por unanimidade. Prosseguindo 

solicitou o senhor secretário a leitura das Correspondências Recebidas: Oficio 

nº 020/2020 – Procuradoria Jurídica Naiara Rossa Morello de 07 de abril do 

corrente, Procuradora Municipal, que encaminha a esta Casa de Leis os Decretos 

Municipal expedidos pelo Poder Executivo no mês de março de 2020; Oficio nº 

156/MS-GS/2020 do dia 18 de fevereiro do corrente, Marcelo de Alécio Costa 

Secretário Municipal de Saúde, que encaminha informações em atendimento aos 

Requerimentos de nº 025 e nº 083/2020; Oficio nº 157/MS-GS/2020 do dia 18 

de fevereiro do corrente, Marcelo de Alécio Costa Secretário Municipal de 

Saúde encaminha informações em atendimento do Requerimento nº 021/2020. 

Em ato continuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro Secretário a leitura 

das matérias em apresentação: Indicação n° 085/2020 de autoria da vereadora 

Elisa Gomes Machado; Indicações n°s 086 e 087/2020 de autoria do vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira. O Senhor Presidente informou que as matérias ora 

apresentadas serão encaminhadas conforme disposição regimental. Passando ao 

uso da Tribuna, neste momento o senhor presidente solicitou um minuto de 

silêncio pelos falecimentos de Márcio Petrucci e Maria Cristina da Silva. O 
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Senhor Presidente em comum acordo, informou que o tempo destinado a cada 

um será de três minutos e meio, conforme sorteio bimestral e ordem de 

inscrição. O primeiro a utilizar a tribuna foi o vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira, que iniciou sua fala cumprimentando a todas e todos os presentes.  

Fez fala de atualização sobre a concessão da empresa Águas de Alta Floresta 

informando que os prazos do Ministério Público estão suspensos, sendo assim os 

prazos referentes a audiência do processo não serão prejudicados devido ao 

cenário atual. Informou também que até antes do início da quarentena a 

comissão de fiscalização da concessão que já havia sido designada já estava 

realizando o trabalho de acompanhamento. Informou também sobre o 

cadastramento das famílias quanto a isenção no posto de pedágio do município 

não serão prejudicados devido ao prazo, uma vez que o cadastramento ainda não 

começou a ser realizado, visto que é uma parceria entre o município e o Estado. 

Comentou também que está acompanhando a situação das crianças que muitas 

vezes tem necessidade de alimentação e tem conhecimento de que existem 

muitas famílias que passam por dificuldades e que a escola no fornecimento da 

merenda é o meio destas crianças terem acesso a uma alimentação de qualidade. 

Afirmou que uma vez que as aulas estão suspensas, e em âmbito Federal foi 

editado uma Lei para continuar o fornecimento de merenda, porém que em Alta 

Floresta não está havendo este fornecimento através das escolas e quem está 

realizando este trabalho é a Assistência Social, e que a direção das escolas está 

informando a pasta sobre as demandas de suas escolas, logo, as crianças têm 

sido atendidas quanto a alimentação. Informou que, as famílias que estiverem 

precisando de alimentos procurem a Assistência Social. Pediu que o Secretário 

de Infraestrutura providencie um cronograma de atividades para solucionar os 

pontos críticos do município. Fez mais algumas considerações. Próxima, a 

vereadora Elisa Gomes Machado cumprimentou a todos. Disse que o momento 

atual que o país vem passando é extremamente delicado. Comentou que está 

acompanhando as medidas que estão sendo tomadas. Informou que procurou o 

Secretário de Saúde juntamente com a Diretora do Hospital Regional Albert 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 3 de 5 
 
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 

Sabin e se colocou à disposição para aquilo que fosse necessário. Agradeceu a 

todos que ajudaram e fizeram parte do processo para que a UTI no município se 

tornasse realidade. Falou aos vereadores que é de fundamental importância 

continuarem trabalhando, pois eles são representantes do povo e são fortemente 

cobrados e não podem ficar em função da pandemia do Covid-19 e esquecer dos 

outros problemas, pois já existe um comitê que está realizando o 

acompanhamento e monitoramento da doença e que por sinal está fazendo um 

excelente trabalho. Disse que fez uma indicação para atender a população em 

outras problemáticas, pois existem ruas com imensas “crateras” e que nesse 

momento não der para restaurar a rua por completo, que pelo menos sejam 

arrumados os pontos críticos para que as pessoas não fiquem em a possibilidade 

de trafegabilidade. Expôs que irá solicitar a implantação de barreiras sanitárias 

no município, mas obteve informação oficial que esta medida já está sendo 

tomada e provavelmente logo serão implantadas. Fez mais algumas 

considerações. Neste intermédio o senhor Presidente Emerson Sais Machado 

comentou sobre aglomeração nas agências bancárias, e solicitou que os agentes 

de trânsito ao invés de estarem prendendo veículos nas ruas, neste momento de 

pandemia, deveriam estar orientando estas pessoas que estão nestas filas de 

bancos, pois diante do cenário atual, “não é tempo de ficarem prendendo 

veículos”, mas sim proteger e salvar vidas. O Senhor Presidente pediu a 

autorização para dispensar o intervalo regimental, o qual, todos concordam. 

Passando à Ordem do Dia, em acordo com os autores das proposituras, os 

requerimentos serão lidos e submetidos à deliberação do plenário em bloco. 11))  

RReeqquueerriimmeennttoo  nn°°  002266//22002200  (requer que seja oficiado o Prefeito Municipal, 

Senhor Asiel Bezerra de Araújo, para que, através dos departamentos 

responsáveis, envie prestação de contas de todos os fundos municipais 

constituídos na presente legislatura (2017 a 2020), fazendo constar relatório 

detalhado dos recursos recebidos (com descritivo das fontes e valores) e das 

aplicações dos mesmos e informações sobre a situação organizacional de cada 

um deles – composição, funções, vigência, para apreciação), de autoria do 
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Vereador Mequiel Zacarias Ferreira. 22))  RReeqquueerriimmeennttoo  nn°°  002277//22002200  (requerem 

novamente que seja oficiado a Secretaria Municipal de Ação Social, que 

providencie o envio de informações a esta Casa de Leis das famílias cadastradas 

no Programa de Habitação Popular do município, especificamente no projeto 

implantado no loteamento “Residencial Alvorada” das 412 unidades 

habitacionais, remetendo listagem contendo o nome, endereço e telefone das 

pessoas que outrora foi apresentada na Caixa Econômica Federal, para 

apreciação), de autoria dos vereadores Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), Elisa 

Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. 33))  RReeqquueerriimmeennttoo  nn°°  002288//22002200  

(requer novamente que seja oficiado o secretário municipal de saúde, senhor 

Marcelo de Alécio Costa, que encaminhe concretas informações a esta Casa de 

Leis sobre o fechamento do Posto de Saúde Nova Aliança, para apreciação) de 

autoria do vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires). 44))  RReeqquueerriimmeennttoo  

nn°°  002299//22002200 (requer que seja oficiado o Prefeito Municipal, Asiel Bezerra de 

Araújo, que encaminhe concretas informações a esta Casa de Leis de quais os 

encaminhamentos e protocolos existentes, junto aos representantes estaduais e 

federais, voltados à execução de projetos de pavimentação asfáltica em nosso 

município, para apreciação) de autoria do vereador Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida Pires). Os quais foram abertos a discussão, foi discutido pelo vereador   

Mequiel Zacarias Ferreira, que disse que há vários fundos municipais, e está 

solicitando as prestações de contas para saber o saldo, uma vez que, em 

momentos como este atualmente enfrentado, tais recursos, dentro das finalidades 

que tem, sejam destinados a saúde, por exemplo. Referente ao processo das 

casas populares, falou que não foi respondido o requerimento do ano passado e 

que precisam destas informações para análise. Encerrada a discussão, as 

matérias foram colocadas em votação, as quais foram aprovadas 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 9h39min. O Senhor Presidente declarou 
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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. 


