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Ata da primeira Sessão 

Legislatura, realizada 

fevereiro do ano de dois mil e 

presença do Excelentíssimo 

presença dos Senhores Vereadores:

Charles Miranda Medeiros, 

Emerson Sais Machado, 

Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira,

Santos (Tuti), Reinaldo de Souza (Lau),

Pires) e Valdecir José dos Santos 

cumprimentou a todos e solicitou do Senhor Secretário a 

presença, o qual assim o fez. Verificado o quórum e pedindo a proteção de 

Deus o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão.

Expediente, foi colocada em discussão e vota

Extraordinária, a qual foi

José Aparecido dos Santos 

leitura das seguintes c

encaminhando o Balancete

para apreciação por esta

Diretor Executivo do IPREAF;

Balancetes Mensais relativo

de Ademir Caione, Contador

Jurídica, encaminhando

dezembro de 2019 e janeiro

nº 002/2020/PC/PSC,

colaboração para conclusão da reforma e 

de Alta Floresta no período de julho a setembro de 201

Solitária da Pastoral Carcerária das Paróquias Santa

nº 001/2020/GAB/SINFRA,

Infraestrutura, de autoria 

Infraestrutura e Ofício nº002/2020/GAB/SINFRA, 

da Secretaria de Infraestrutura, de autoria do

Secretário Municipal de Infraestrutura

das seguintes matérias em apresen
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essão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da 

, realizada nas dependências desta Casa, do dia sete

de dois mil e vinte, com início às 9h15min sob

do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado

presença dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto

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

n 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 

Valdecir José dos Santos (Mendonça). De princípio o Senhor Presidente 

todos e solicitou do Senhor Secretário a leitura da

, o qual assim o fez. Verificado o quórum e pedindo a proteção de 

Deus o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão.

colocada em discussão e votação a A

qual foi aprovada por unanimidade, com ausência do vereador

José Aparecido dos Santos (Cidão). Em seguida, o Senhor Secretário fez a 

correspondências recebidas: Ofício nº 342

Balancete Financeiro relativo ao mês de n

o por esta Casa de leis, de autoria de Valmir Guedes Perei

Diretor Executivo do IPREAF; Ofício nº 047/2019, 

relativos aos meses de Setembro e Outubro/2019, de autoria 

Contador Municipal; Ofício nº 01-2020

do cópias de todos os Decretos emitidos do

janeiro de 2020, de autoria do Executivo Municipal

nº 002/2020/PC/PSC, agradecendo a Vossa Excelência pelo apoio e 

colaboração para conclusão da reforma e ampliação realizada na Cadeia Pú

de Alta Floresta no período de julho a setembro de 2019, como parte da Ação 

Solitária da Pastoral Carcerária das Paróquias Santa Cruz e Bom Pastor;

nº 001/2020/GAB/SINFRA, encaminhando relatório semanal da

de autoria do Sr. Eloi Luiz de Almeida, Secretá

Ofício nº002/2020/GAB/SINFRA, enviando

da Secretaria de Infraestrutura, de autoria do Sr. Eloi Luiz de Almeida

rio Municipal de Infraestrutura. Após o Senhor Secretário fez a leitura 

matérias em apresentação: Indicações n°s 001, 002, 003,
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Sessão Legislativa, da nona 

do dia sete do mês de 

sob a Presidência e 

Emerson Sais Machado, bem como, a 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), 

Elisa Gomes Machado, 

José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de 

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

los Pires Pereira (Dida 

De princípio o Senhor Presidente 

leitura da lista de 

, o qual assim o fez. Verificado o quórum e pedindo a proteção de 

Deus o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão. Passando ao 

ção a Ata da 2ª Sessão 

com ausência do vereador 

o Senhor Secretário fez a 

Ofício nº 342/2019-DE, 

Financeiro relativo ao mês de novembro de 2019, 

Valmir Guedes Pereira, 

 encaminhando os 

eses de Setembro e Outubro/2019, de autoria 

2020- Procuradoria 

Decretos emitidos dos meses de 

de 2020, de autoria do Executivo Municipal; Ofício 

xcelência pelo apoio e 

ampliação realizada na Cadeia Pública 

9, como parte da Ação 

Cruz e Bom Pastor; Ofício 

nal da Secretaria de 

Secretário Municipal de 

enviando relatório semanal 

Eloi Luiz de Almeida, 

Após o Senhor Secretário fez a leitura 

001, 002, 003, 004 e 
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005/2020 de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira, Indicações nºs 006,

007, 008 e 009/2020 de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado e Indicações 

nºs 010, 011, 012, 013, 014

Ferreira. 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 um será de 

conforme sorteio bimestral e

vereador Reinaldo de Souza (Lau) 

de todos nesta sessão, agradeceu a Deus pelo 

sucesso para os vereadores, 

parlamentar esteve acompanhando algumas ações

que o Prefeito Municipal

Destacou a construção do

afirmando estar na fase final

elaborados e autorizados pelo Chefe do Executivo

muito mais nas áreas da

Aparecido dos Santos (Cidão)

estar muito feliz, pelo ano

muitas vitórias, para ele e todos seus

Prefeito de Alta Floresta 

de Vereadores é uma faculdade para um grande Chefe de Executivo

município está em processo de grande crescim

Grupo Machado Atacadista, p

no município. Também cumprimentou e agradeceu sua secretaria Helena, que 

está deixando o cargo, para entra

vindas. E finalizou agradecendo ao Deputado Federal Juarez Costa, pelas 

emendas destinadas ao Município de Alta Floresta. 

Charles Miranda Medeiros

vereador também deu as boas vindas

Aparecido dos Santos (

respondam aos requeriment

melhor para acompanhar os trabalho

Disse que esse ano de 2020 será 
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de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira, Indicações nºs 006,

de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado e Indicações 

010, 011, 012, 013, 014 e 015/2020 de autoria do vereador Mequiel Zacarias 

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

, o tempo destinado a cada um será de 

sorteio bimestral e inscrição. O primeiro a utilizar a tribuna foi o 

Reinaldo de Souza (Lau) que cumprimentou e agradeceu a presença 

ão, agradeceu a Deus pelo ano bastante produtivo, e desej

sucesso para os vereadores, neste ano de 2020. Falou que durante o recesso 

acompanhando algumas ações e obras do município, garantiu 

o Prefeito Municipal Asiel Bezerra de Araujo está trabalhando muito. 

a construção do CER (Centro Especializado em Reabilitação

fase final. Destacou ainda que apesar de todos 

elaborados e autorizados pelo Chefe do Executivo, é necessário

s áreas da saúde e educação. Em seguida, discursa o vereador

Aparecido dos Santos (Cidão), o qual saudando a todos os presentes

estar muito feliz, pelo ano de 2019 que se passou, afirmou que

para ele e todos seus familiares. Destacou que o próximo 

Prefeito de Alta Floresta “tem que sair do Legislativo”, e dis

uma faculdade para um grande Chefe de Executivo

município está em processo de grande crescimento e expansão

Grupo Machado Atacadista, pelo grande investimento na cidade, por acreditar 

bém cumprimentou e agradeceu sua secretaria Helena, que 

deixando o cargo, para entrada da Joelma, e aproveitou e lhe deu as boas

s. E finalizou agradecendo ao Deputado Federal Juarez Costa, pelas 

emendas destinadas ao Município de Alta Floresta. Ato contínuo

Charles Miranda Medeiros cumprimentou e agradeceu a presença de todos

também deu as boas vindas a Joelma, nova secretaria do vereador 

Aparecido dos Santos (Cidão). Fez um pedido ao executivo e secretariados, que 

os requerimentos enviados pelos vereadores, alegando que

melhor para acompanhar os trabalhos realizados pela prefeitur

de 2020 será “um ano político”, que 
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de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira, Indicações nºs 006, 

de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado e Indicações 

e 015/2020 de autoria do vereador Mequiel Zacarias 

O Senhor Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão 

Passando ao uso da Tribuna, o 

ereadores que, conforme 

, o tempo destinado a cada um será de sete minutos, 

O primeiro a utilizar a tribuna foi o 

que cumprimentou e agradeceu a presença 

produtivo, e desejou 

neste ano de 2020. Falou que durante o recesso 

do município, garantiu 

trabalhando muito. 

Centro Especializado em Reabilitação), 

. Destacou ainda que apesar de todos os serviços 

, é necessário ainda investir 

Em seguida, discursa o vereador José 

, o qual saudando a todos os presentes, disse  

de 2019 que se passou, afirmou que foi um ano de 

Destacou que o próximo 

em que sair do Legislativo”, e disse que “a Câmara 

uma faculdade para um grande Chefe de Executivo”, já que o 

ento e expansão. Agradeceu ao 

elo grande investimento na cidade, por acreditar 

bém cumprimentou e agradeceu sua secretaria Helena, que 

da da Joelma, e aproveitou e lhe deu as boas 

s. E finalizou agradecendo ao Deputado Federal Juarez Costa, pelas 

Ato contínuo, o vereador 

cumprimentou e agradeceu a presença de todos. O 

nova secretaria do vereador José 

o e secretariados, que 

vereadores, alegando que fica 

realizados pela prefeitura e secretários. 

 provavelmente irá 
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possibilitar muitas disputas

a presença do empresário Robertinho

de Alta Floresta. Em seguida, discursa o vereado

o qual saudando a todos os presentes

Agropecuária de Alta Floresta. Afirmou que são mais de cinqüenta mil hectares

de plantação de soja 

Prefeito Asiel Bezerra de Araujo,

sal, e afirmou que com esse recurso, realizará

Secretaria de Obras. Alertou que a secretaria pr

esse ano de 2020, a estimativa 

setenta mil hectares em plantação. Afirmou 

para esses produtores, pois são eles que são a base da economia

desenvolvimento da nossa cidade

Queiroz cumprimentou e agradeceu a presença de todos nesta

um ano maravilhoso para todos

que aconteceu nas proximidades

UTI (Unidade de Terapia Intensiva)

infelizmente mais uma ví

recentemente esteve em uma reunião, nesta Casa de Leis 

Deputados Estaduais, inclusive 

comprometeram a resolver essa situação da UTI (Unidade de Terapia I

mas infelizmente até agora nada, lamentou o vereador

precisam se unir, se deslocar até

Assembléia Legislativa. Cobrar dos Deputados Estaduais

rápido possível desta UTI, que é necessário

Alertou que a população de Alta Florest

finalizou cobrando explicações relacionadas ao transporte coletivo de Alta 

Floresta. Ato contínuo

todos os presentes. M

conseguiu assegurar algumas emendas,

Costa, Deputada Estadual Dilmar Dal Bosco e Senador Jayme Campos. 

Confirmou que já foi assinada pelo Estadual Dilmar Dal Bosco uma emenda no 

valor de cem mil reais, para o Rotary Clu

de cadeiras de rodas. Alerto
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possibilitar muitas disputas entres os pré-candidatos. Na oportunidade

a presença do empresário Robertinho Motos, que é um pré-c

Em seguida, discursa o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti

o qual saudando a todos os presentes, enalteceu a grande capacidade 

Agropecuária de Alta Floresta. Afirmou que são mais de cinqüenta mil hectares

 no município. Afirmou que esteve 

Bezerra de Araujo, que confirmou que recebeu o dinheiro 

om esse recurso, realizará a compra de três caminhões para 

Secretaria de Obras. Alertou que a secretaria precisa de mais maquinários, pois 

esse ano de 2020, a estimativa é de que o setor Agropecuário irá ultrapassar os 

setenta mil hectares em plantação. Afirmou que a secretaria precisa da

para esses produtores, pois são eles que são a base da economia

da nossa cidade. Ato contínuo, o vereador

cumprimentou e agradeceu a presença de todos nesta

maravilhoso para todos os presentes na sessão. Relembrou o acidente 

que aconteceu nas proximidades da Câmara de Vereadores, e lamentou a falta da 

(Unidade de Terapia Intensiva), que ainda não foi concluída

mais uma vítima veio a óbito, por falta da UTI

recentemente esteve em uma reunião, nesta Casa de Leis 

Deputados Estaduais, inclusive com a presença do Vice Governador, 

comprometeram a resolver essa situação da UTI (Unidade de Terapia I

agora nada, lamentou o vereador. Disse que os

se unir, se deslocar até a capital Cuiabá para fazer um manifesto na 

Legislativa. Cobrar dos Deputados Estaduais 

desta UTI, que é necessário uma confirmação 

Alertou que a população de Alta Floresta está “cansada de perder v

finalizou cobrando explicações relacionadas ao transporte coletivo de Alta 

Ato contínuo o vereador Marcos Roberto Menin

Mencionou sua viagem para capital Cuiabá, disse que 

algumas emendas, garantidas pelo Deputado Federal Juarez 

Costa, Deputada Estadual Dilmar Dal Bosco e Senador Jayme Campos. 

Confirmou que já foi assinada pelo Estadual Dilmar Dal Bosco uma emenda no 

, para o Rotary Clube, emenda essa destinada para compra 

de cadeiras de rodas. Alertou os vereadores que, não podem 
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Na oportunidade agradeceu 

candidato a prefeito 

Oslen Dias dos Santos (Tuti) 

enalteceu a grande capacidade 

Agropecuária de Alta Floresta. Afirmou que são mais de cinqüenta mil hectares 

que esteve conversando com 

ecebeu o dinheiro do Pré-

a compra de três caminhões para 

ecisa de mais maquinários, pois 

que o setor Agropecuário irá ultrapassar os 

precisa dar suportes 

para esses produtores, pois são eles que são a base da economia e 

o vereador Luiz Carlos de 

cumprimentou e agradeceu a presença de todos nesta sessão, desejou 

elembrou o acidente 

Câmara de Vereadores, e lamentou a falta da 

, que ainda não foi concluída, e que 

UTI. Lembrou que 

recentemente esteve em uma reunião, nesta Casa de Leis com diversos 

a presença do Vice Governador, e que se 

comprometeram a resolver essa situação da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), 

. Disse que os vereadores 

a capital Cuiabá para fazer um manifesto na 

 a conclusão, mais 

uma confirmação verdadeira. 

de perder vidas”. E 

finalizou cobrando explicações relacionadas ao transporte coletivo de Alta 

Marcos Roberto Menin, o qual saudou a 

capital Cuiabá, disse que 

garantidas pelo Deputado Federal Juarez 

Costa, Deputada Estadual Dilmar Dal Bosco e Senador Jayme Campos. 

Confirmou que já foi assinada pelo Estadual Dilmar Dal Bosco uma emenda no 

be, emenda essa destinada para compra 

 ficar com medo de 
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pedir emendas, pois “uma hora chega

do Deputado Dilmar, e que o

liberar as emendas. Afirmou que está aguardando apenas

emenda do Senador Jayme Campos, para construção da p

terá o nome em memória do

palavras agradecendo mais uma vez a colaboração de todos

vereadora Elisa Gomes Machado 

iniciou sua fala agradec

feliz, se referindo ao rece

milhão e trezentos mil reais, que já foi destinado para prefeitura de Alta 

Floresta. Falou que mesmo com recesso parlamentar, os trabalhos continuaram, 

e alertou que é necessário que haja planejamento por parte do

Executivo e Secretariados e

obtenha um saldo positivo. Afirmou que fez visitas em vários Postos de saúde, e 

confirmou que nestas unidades não

aos de saúde mental falta prati

nada, alertou a vereadora. Disse que 

ano passado, e o seguinte s

sendo uma falta de comprometimento e planejamento muito grande. E mais uma 

vez alertou que nas Unidades

medicamentos, e citou exemplo que o usuário vai a

mesmo com o médico e

não tem medicamento para aplicar

e muito séria, uma calamidade total,

que seja permanente, e que n

o orçamento da Secretaria de I

ano de 2019 chegou a 

foram aprovados projetos de 

chegou mais um projeto 

alegando que se tiver planejamento, não terá a falta de me

Unidades de Saúde. Falou

fisioterapia só vive quebrada, afirmou que recebe

reclamações. E finalizou mais uma vez pedindo ao Chefe do E

secretariados, tenha planejamentos em seus compromissos
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uma hora chega”, disse esteve em conversa com assessor 

o Dilmar, e que o assessor afirmou que esse ano, o 

ar as emendas. Afirmou que está aguardando apenas entrar no sistema a 

yme Campos, para construção da praça da juventu

terá o nome em memória do vereador falecido José Eloi Crestani. Finalizou suas 

adecendo mais uma vez a colaboração de todos

Elisa Gomes Machado a qual cumprimentou a todos

sua fala agradecendo aos presentes nesta sessão. Disse que ficou

recebimento do recurso do pré-sal, no valor de mais de um 

milhão e trezentos mil reais, que já foi destinado para prefeitura de Alta 

Floresta. Falou que mesmo com recesso parlamentar, os trabalhos continuaram, 

que é necessário que haja planejamento por parte do

etariados e para que seja alcançado as metas estabelecidas e se 

positivo. Afirmou que fez visitas em vários Postos de saúde, e 

confirmou que nestas unidades não existem muitos medicamentos, em relação 

tal falta praticamente todos, e até o mês de m

a vereadora. Disse que o último pregão aconteceu em setembro do 

ado, e o seguinte só foi ser realizado na sexta feira da semana passada, 

uma falta de comprometimento e planejamento muito grande. E mais uma 

as Unidades Básicas de Saúde, faltam uma sé

mentos, e citou exemplo que o usuário vai ao posto de saúde,

e o enfermeiro presentes para diagnosticar a enfermidade 

não tem medicamento para aplicar. Sobre a situação das estradas

calamidade total, afirma que é preciso realizar um

que seja permanente, e que não faltam recurso, mas sim plane

Secretaria de Infraestrutura, junto com os remanejamentos no 

 mais de vinte e três milhões. Lembrou que ano passa

foram aprovados projetos de excesso de arrecadação, esse ano també

projeto para aprovação, citando valores de orçamentos da

alegando que se tiver planejamento, não terá a falta de me

. Falou que o transporte (Van) que transporta os idosos para 

fisioterapia só vive quebrada, afirmou que recebe inúmeras ligações e 

E finalizou mais uma vez pedindo ao Chefe do E

ecretariados, tenha planejamentos em seus compromissos

fl. 4 de 12 

Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716 

site: www.altafloresta.mt.leg.br 

, disse esteve em conversa com assessor 

u que esse ano, o Governador irá 

entrar no sistema a 

raça da juventude, que 

vereador falecido José Eloi Crestani. Finalizou suas 

adecendo mais uma vez a colaboração de todos. Ato contínuo, a 

qual cumprimentou a todos os presentes e 

isse que ficou muito 

, no valor de mais de um 

milhão e trezentos mil reais, que já foi destinado para prefeitura de Alta 

Floresta. Falou que mesmo com recesso parlamentar, os trabalhos continuaram, 

que é necessário que haja planejamento por parte do Chefe do 

que seja alcançado as metas estabelecidas e se 

positivo. Afirmou que fez visitas em vários Postos de saúde, e 

existem muitos medicamentos, em relação 

camente todos, e até o mês de março não terá mais 

ltimo pregão aconteceu em setembro do 

feira da semana passada, 

uma falta de comprometimento e planejamento muito grande. E mais uma 

Básicas de Saúde, faltam uma série de 

o posto de saúde, e que 

a diagnosticar a enfermidade 

estradas, menciona que  

preciso realizar um serviço 

planejamento. Citou que 

junto com os remanejamentos no 

Lembrou que ano passado 

sso de arrecadação, esse ano também já 

itando valores de orçamentos da pasta, 

alegando que se tiver planejamento, não terá a falta de medicamentos nas 

que transporta os idosos para 

inúmeras ligações e 

E finalizou mais uma vez pedindo ao Chefe do Executivo e 

ecretariados, tenha planejamentos em seus compromissos. Ato contínuo o 
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vereador Mequiel Zacarias Ferreira

os presentes, desejou um bom iní

nova secretaria do vere

parabenizou o servidor (Tit

estendeu suas condolências à

direcionando seu respeito, carinho e atenção

gestores escolares, que aconteceu na semana passada, 

trabalho aos gestores escolares 

Parabenizou a Secretaria de E

realizada, e também a entrega

Floresta. Também parabenizou 

de Meio Ambiente pelo trabalho de recu

realizado com bom desempenho

vistoria nas instalações da UTI (Unidade

realizou duas visitas, 

Governo do Estado, acaba 

que solicitou via ofício 

Barranco, entretanto até o momento

depois que a obra estava concluída, o pessoal veio para

infelizmente teve que refazer totalment

essa demora, e assim prejudicando

atendimento, informou que sol

valor gasto nessas readequações

cidade de Colíder abriu a UTI neo

funcionar, por falta de 

mesma problemática ocorrer aqui 

bom senso que os responsáveis pela implantação da

população tiveram, pela

os moradores que seriam prejudicados

do transporte escolar, informou que tem acompanhado há algum tempo, e que 

ano passado teve algumas reuniões acompanhado pelo Conselho municipal de 

Educação e que em janeiro

trabalho de vistoria nos ônibus

manutenção da frota
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Mequiel Zacarias Ferreira principia cumprimentando

ejou um bom início de ano a todos, manifestou

nova secretaria do vereador José Aparecido dos Santos,

parabenizou o servidor (Tito) pela passagem do seu aniversá

suas condolências à servidora Rose, pelo falecimento do seu pai

respeito, carinho e atenção. Destacou a posse dos novos 

gestores escolares, que aconteceu na semana passada, e de

escolares e servidores que assumiram 

Secretaria de Educação pela semana pedagógica, recentement

realizada, e também a entrega das Diretrizes Curriculares M

Também parabenizou o programa Adote uma Nascente d

pelo trabalho de recuperação das nascentes, que está

realizado com bom desempenho, na mobilização social. Relatou que esteve em 

nas instalações da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), afirmando que 

nos meses de dezembro e janeiro, ma

Governo do Estado, acaba “sempre brincando com a cara da população

cio uma resposta, através do Deputado Estadual

Barranco, entretanto até o momento não obteve resposta. Afirmou que na visita 

a obra estava concluída, o pessoal veio para fazer a fiscalização, ma

infelizmente teve que refazer totalmente as instalações, por isso está

ssa demora, e assim prejudicando vidas que realmente precisa

informou que solicitou nas visitas, um levantamento para saber o 

valor gasto nessas readequações e espera ser respondido. 

abriu a UTI neonatal, e uma semana depois p

de funcionários efetivos, afirmando que existe o 

ocorrer aqui no município de Alta Floresta

bom senso que os responsáveis pela implantação da praça 

pela negociação, com o beneficio da passagem gratuita, 

os moradores que seriam prejudicados. Falou que tem acompanhado a

informou que tem acompanhado há algum tempo, e que 

ano passado teve algumas reuniões acompanhado pelo Conselho municipal de 

que em janeiro juntamente com o vereador (Dida)

nos ônibus, e afirmou que não está 

da frota dentro do prazo necessário, destacou que está 
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cumprimentando a todas e todos 

manifestou as boas vindas à 

, Joelma, também 

o) pela passagem do seu aniversário, bem como, 

falecimento do seu pai, 

Destacou a posse dos novos 

e desejou um bom 

assumiram semana passada. 

ducação pela semana pedagógica, recentemente 

Municipais de Alta 

o programa Adote uma Nascente da Secretaria 

das nascentes, que está sendo 

. Relatou que esteve em 

siva), afirmando que 

e janeiro, mas infelizmente o 

sempre brincando com a cara da população”. Disse 

Deputado Estadual Valdir 

. Afirmou que na visita 

fazer a fiscalização, mas 

e as instalações, por isso está havendo 

vidas que realmente precisam desse tipo de 

icitou nas visitas, um levantamento para saber o 

 E lembrou que a 

natal, e uma semana depois parou de 

, afirmando que existe o risco desta 

de Alta Floresta. Destacou o 

praça de pedágio e a 

negociação, com o beneficio da passagem gratuita, para 

. Falou que tem acompanhado a situação 

informou que tem acompanhado há algum tempo, e que 

ano passado teve algumas reuniões acompanhado pelo Conselho municipal de 

vereador (Dida) fizeram um 

 sendo realizada a 

destacou que está 
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acompanhando a aquisição de novos ônibus isso é muito importante, mas qu

precisa fazer a manutençã

administrativo que foi aberto em desfavor 

avaliação da questão da Bebeteca, 

serviços em ônibus escolares, que 

se manifestou feliz pela abertura desse processo administrativo, para 

situação seja esclarecida

acessibilidade nas faixas de pedestres, afirmando que tanto os

pessoas com deficiência sofre

passado, fez levantamento e indicou que o serviço fosse realizado e que

entanto, não foi feito, falou sobre o recurso do Fundo Difuso e Coletivo, que 

pode ser aplicado em acessibilidade e sugere que assim seja feito

utilizou a tribuna o vereador 

cumprimentou a todos

passou foi um ano muito produtivo para 

2020 será abençoado, e pediu que Deus abençoasse a todo

vereadores. Afirmou que o recesso parlamentar não significa que o vereador 

parou de trabalhar, e afirmou que fez diversas visitas e trabalhou bastant

que este ano é um ano fundamental por se tratar de 

pré-candidatos para prefeito, mas acredita

Leis, está na frente dos demais

e pediu para ser manter humilde

algumas considerações

Siqueira cumprimentou a todos e pediu a Deus que abençoe a todos do poder 

Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Alta Floresta, sendo que

fez um pedido ao Secretário de O

população tem sofrido bastante mediante tal problemática

início de várias competições esportivas pela cidade.

Dida, que cumprimentou a todos os presentes.

o Secretário de Saúde, Sr.

de Apoio em Cuiabá, alegando que ela é

por conta de “picuinha”

Alertou que esse secretário tentou fechar algumas unidades de saúde.
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acompanhando a aquisição de novos ônibus isso é muito importante, mas qu

precisa fazer a manutenção no tempo adequado. E cito

que foi aberto em desfavor à secretaria de educação, 

avaliação da questão da Bebeteca, pela realização da compra irregular

nibus escolares, que foram pagos, mas não realizados.

feliz pela abertura desse processo administrativo, para 

situação seja esclarecida. Finalizou sua fala cobrando 

nas faixas de pedestres, afirmando que tanto os

deficiência sofrem muito devido a esta situação

passado, fez levantamento e indicou que o serviço fosse realizado e que

, falou sobre o recurso do Fundo Difuso e Coletivo, que 

aplicado em acessibilidade e sugere que assim seja feito

utilizou a tribuna o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça)

umprimentou a todos. Disse que agradece muito a Deus, pois o ano que se 

passou foi um ano muito produtivo para sua pessoa, e acredita que esse ano de 

, e pediu que Deus abençoasse a todo

Afirmou que o recesso parlamentar não significa que o vereador 

, e afirmou que fez diversas visitas e trabalhou bastant

o é um ano fundamental por se tratar de ano ele

candidatos para prefeito, mas acredita que o Senhor Presidente desta C

na frente dos demais. Manifestou alguns conselhos

para ser manter humilde, para que Deus possa lhe honrar

algumas considerações e finalizou. Ato contínuo, o vereador

mprimentou a todos e pediu a Deus que abençoe a todos do poder 

Executivo, Legislativo e Judiciário. Relatou suas visitas em

sendo que observou muitas ruas intransitáveis, em total descaso, e 

do ao Secretário de Obras, que resolva esta situação, pois 

ofrido bastante mediante tal problemática. Fi

rias competições esportivas pela cidade. Ato contínuo

, que cumprimentou a todos os presentes. Manifestou sua 

, Sr. Marcelo, pela retirada da Leonice 

alegando que ela é uma servidora efetiva, que foi afastada 

a de “picuinha”, que ficou à frente da Casa de Apoio por sete anos. 

Alertou que esse secretário tentou fechar algumas unidades de saúde.
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acompanhando a aquisição de novos ônibus isso é muito importante, mas que 

. E citou o processo 

ria de educação, para 

compra irregular de livros e 

, mas não realizados. O vereador 

feliz pela abertura desse processo administrativo, para que tal 

cobrando a implantação da 

nas faixas de pedestres, afirmando que tanto os idosos como as 

devido a esta situação, pontuou que ano 

passado, fez levantamento e indicou que o serviço fosse realizado e que, no 

, falou sobre o recurso do Fundo Difuso e Coletivo, que 

aplicado em acessibilidade e sugere que assim seja feito. Prosseguindo, 

Valdecir José dos Santos (Mendonça), que 

Disse que agradece muito a Deus, pois o ano que se 

e acredita que esse ano de 

, e pediu que Deus abençoasse a todos os colegas 

Afirmou que o recesso parlamentar não significa que o vereador 

, e afirmou que fez diversas visitas e trabalhou bastante. Falou 

ano eleitoral, e há vários  

residente desta Casa de 

s para o presidente, 

, para que Deus possa lhe honrar. Fez mais 

o vereador Demilson Nunes 

mprimentou a todos e pediu a Deus que abençoe a todos do poder 

uas visitas em vários bairros de 

intransitáveis, em total descaso, e 

a situação, pois a 

Finalizou citando o 

Ato contínuo o vereador 

sua insatisfação com 

 da direção da Casa 

uma servidora efetiva, que foi afastada 

frente da Casa de Apoio por sete anos. 

Alertou que esse secretário tentou fechar algumas unidades de saúde. Fez um 
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pedido para o prefeito que mantenha a L

que não concorda da uma moção de 

como faz uma moção para

fiscalizar este secretário. Di

preta da licitação”. Finalizou cobrando do secretá

em frente ao mercado Kinfuk

acontece naquela localidade. 

Sicuto (Cida), cumprimentou a todos os presentes, fez agradecimento

pela 1ª Sessão Ordinária deste

abençoado e maravilhoso, e desejou

vários trabalhos realizados pela prefeitura, est

escolas, semana pedagógica e as entrega

Repassou aos vereadores informações relacionado

afirmou que a manutenção da

sua fala afirmando que fez diversas vi

citou várias dificuldades que o Che

sequencia, o vereador Emerson Sais Machado

ao Vice Presidente para fazer uso da tribuna

presentes e iniciou sua fala

seu aniversário. Citou os

município de Alta Floresta

emenda de mais de dois milhões para pavimentação do Jardim Guaraná. 

Agradeceu ao Deputado Federal Juarez Costa e Senador Jayme Campo

emendas destinadas ao

afastar a MT 325. Diz que é necessário cobrarem

para conseguir emendas

Deputados representantes

prefeitura, faça suas denú

usando a tribuna para

vereadores para buscar emendas

Regimental. Todos Concordam.

anuência do plenário, 

votação dos requerimentos co

RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  000044//
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para o prefeito que mantenha a Leonice na direção Casa de A

corda da uma moção de congratulação para esse secretário,

para uma pessoa que não fez nada até agora. Falou que irá 

secretário. Disse que neste “ano político e vai

Finalizou cobrando do secretário de obras

o mercado Kinfuku da Cidade Alta, pois já é o terc

aquela localidade. Ato contínuo, a vereadora Aparecida Scatambuli 

, cumprimentou a todos os presentes, fez agradecimento

pela 1ª Sessão Ordinária deste ano, disse que o ano de 

abençoado e maravilhoso, e desejou um ano de 2020 ainda melhor

realizados pela prefeitura, esta semana a pose dos gestores das 

semana pedagógica e as entrega de mais dois ônibus escolares. 

dores informações relacionado às manutenções dos ônibus

afirmou que a manutenção da escola Benjamin estar quase pronta. E finalizou 

afirmando que fez diversas visitas e fiscalização em obras p

rias dificuldades que o Chefe do Executivo vem enfrentando. Na 

Emerson Sais Machado passou a condução dos 

para fazer uso da tribuna. Cumprimentou a todos os 

sua fala parabenizando o servidor (Tito) pela passagem do 

os nomes dos deputados que destinaram emendas para o

de Alta Floresta, agradeceu ao Deputado Federal Carlos Bezerra pela 

emenda de mais de dois milhões para pavimentação do Jardim Guaraná. 

Agradeceu ao Deputado Federal Juarez Costa e Senador Jayme Campo

emendas destinadas ao município. Disse que está buscando

Diz que é necessário cobrarem os Deputados e mandar ofícios 

emendas, e pediu que cada vereador faça seu pedido

Deputados representantes. Alertou se algum vereador sabe de irregul

prefeitura, faça suas denúncias, procure o Ministério Público, ma

usando a tribuna para fazer “politicagem”. Finalizou pedindo a união dos 

vereadores para buscar emendas. O Presidente pede dispensa do Intervalo 

Todos Concordam. Passando à Ordem do Dia

 o Senhor Presidente, solicitou a leitura, discussão e 

votação dos requerimentos constantes da pauta em bloco, a saber:

//22002200 (requer que seja oficiado o Prefeito Municipal, 
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direção Casa de Apoio. Disse 

congratulação para esse secretário, indagou 

agora. Falou que irá 

se que neste “ano político e vai fiscalizar a caixa 

de obras uma faixa elevada 

o terceiro acidente que 

Aparecida Scatambuli 

, cumprimentou a todos os presentes, fez agradecimento a todos, 

 2019 foi um ano 

melhor. Destacando 

a semana a pose dos gestores das 

de mais dois ônibus escolares. 

s manutenções dos ônibus, e 

escola Benjamin estar quase pronta. E finalizou 

sitas e fiscalização em obras públicas, e 

fe do Executivo vem enfrentando. Na 

passou a condução dos trabalhos 

. Cumprimentou a todos os 

servidor (Tito) pela passagem do 

deputados que destinaram emendas para o 

, agradeceu ao Deputado Federal Carlos Bezerra pela 

emenda de mais de dois milhões para pavimentação do Jardim Guaraná. 

Agradeceu ao Deputado Federal Juarez Costa e Senador Jayme Campo pelas 

que está buscando uma emenda para 

eputados e mandar ofícios 

seu pedido para seus 

lertou se algum vereador sabe de irregularidades na 

blico, mas que não fique 

. Finalizou pedindo a união dos 

ede dispensa do Intervalo 

assando à Ordem do Dia, mediante a 

a leitura, discussão e 

nstantes da pauta em bloco, a saber: 11))  

que seja oficiado o Prefeito Municipal, 
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Senhor Asiel Bezerra de Araújo e a Secretaria Municipal de Educação C/C ao 

Conselho Municipal de Educação, para que, através do departamento 

responsável, enviem relatório de planejamento por prioridade de execução d

reformas das escolas da rede municipal em 2020, bem como, os serviços a serem 

realizados em cada uma delas, para apreciação

Zacarias Ferreira; 22))  RR

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, enviem amplas e detalhadas informações acerca do 

cumprimento dos relatórios circunstanciados de renovação de funcionamento 

das escolas da rede municipal emitidos pelo Conselho Municipal de Educação

elaborados em 2019, para apreciação

Ferreira; 3) RReeqquueerriimmeen

Municipal com cópia a Secretaria Municipal de Saúde e ao Conselho Municipal 

de Saúde, respostas das medidas tomadas de acordo com a Indicação Nº 

460/2019. Trata-se da visita realizada no dia 27 de novembro de 2019 na 

Comunidade Jacaminho

Mequiel Zacarias Ferreira

000077//22002200 (requer que seja oficiado o Executivo Municipal com cópia a 

Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao Conselho Municipal de 

Saúde respostas das medidas tomadas de acordo com a Indicação Nº 461/2019 

que trata-se da visita realizada no dia 30 de outubro de

Mundo Novo. Autoria: Vereadores: Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias 

Ferreira e Silvino Carlos Pires Pereira

que seja oficiado o Executivo Municipal com cópia a Secretaria Municipal de 

Saúde de Alta Floresta e ao Conselho Municipal de Saúde respostas das medidas 

tomadas de acordo com a Indicação n

dia 24 de Outubro de 

Vereadores: Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira

Pires Pereira; 66))  RReeqquu

Executivo Municipal com cópia a Secretaria Municipal de Saúde de Alta 

Floresta e ao Conselho Municipal de 

acordo com a Indicação Nº 463/2019. Trata

Outubro de 2019 na Comunidade Nova Alvorada), de
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Senhor Asiel Bezerra de Araújo e a Secretaria Municipal de Educação C/C ao 

Conselho Municipal de Educação, para que, através do departamento 

responsável, enviem relatório de planejamento por prioridade de execução d

reformas das escolas da rede municipal em 2020, bem como, os serviços a serem 

realizados em cada uma delas, para apreciação) de autoria do

RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  000055//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, enviem amplas e detalhadas informações acerca do 

dos relatórios circunstanciados de renovação de funcionamento 

das escolas da rede municipal emitidos pelo Conselho Municipal de Educação

elaborados em 2019, para apreciação), de autoria do Vereador Mequiel Zacarias 

nnttoo nº 006/2020 (requerem que seja oficiado o Executivo 

Municipal com cópia a Secretaria Municipal de Saúde e ao Conselho Municipal 

de Saúde, respostas das medidas tomadas de acordo com a Indicação Nº 

se da visita realizada no dia 27 de novembro de 2019 na 

omunidade Jacaminho), de autoria dos Vereadores Elisa Gomes Machado,

Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos Pires Pereira; 44

que seja oficiado o Executivo Municipal com cópia a 

Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao Conselho Municipal de 

Saúde respostas das medidas tomadas de acordo com a Indicação Nº 461/2019 

se da visita realizada no dia 30 de outubro de 2019 na Comunidade 

Autoria: Vereadores: Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias 

Ferreira e Silvino Carlos Pires Pereira; 5) RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  00

que seja oficiado o Executivo Municipal com cópia a Secretaria Municipal de 

lta Floresta e ao Conselho Municipal de Saúde respostas das medidas 

adas de acordo com a Indicação nº 462/2019. Trata-se da visita realizada no 

dia 24 de Outubro de 2019 na Comunidade Nova Aliança), de autoria dos

Vereadores: Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira

uueerriimmeennttoo  nnºº  000099//22002200 (requerem que seja oficiado o 

Executivo Municipal com cópia a Secretaria Municipal de Saúde de Alta 

Floresta e ao Conselho Municipal de Saúde respostas das medidas tomadas de 

acordo com a Indicação Nº 463/2019. Trata-se da visita realizada no dia 24 de 

019 na Comunidade Nova Alvorada), de autoria dos v
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Senhor Asiel Bezerra de Araújo e a Secretaria Municipal de Educação C/C ao 

Conselho Municipal de Educação, para que, através do departamento 

responsável, enviem relatório de planejamento por prioridade de execução das 

reformas das escolas da rede municipal em 2020, bem como, os serviços a serem 

de autoria do Vereador Mequiel 

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, enviem amplas e detalhadas informações acerca do 

dos relatórios circunstanciados de renovação de funcionamento 

das escolas da rede municipal emitidos pelo Conselho Municipal de Educação, 

eador Mequiel Zacarias 

que seja oficiado o Executivo 

Municipal com cópia a Secretaria Municipal de Saúde e ao Conselho Municipal 

de Saúde, respostas das medidas tomadas de acordo com a Indicação Nº 

se da visita realizada no dia 27 de novembro de 2019 na 

autoria dos Vereadores Elisa Gomes Machado, 

44))  RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  

que seja oficiado o Executivo Municipal com cópia a 

Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao Conselho Municipal de 

Saúde respostas das medidas tomadas de acordo com a Indicação Nº 461/2019 

2019 na Comunidade 

Autoria: Vereadores: Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias 

000088//22002200 (requerem 

que seja oficiado o Executivo Municipal com cópia a Secretaria Municipal de 

lta Floresta e ao Conselho Municipal de Saúde respostas das medidas 

se da visita realizada no 

2019 na Comunidade Nova Aliança), de autoria dos 

Vereadores: Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos 

que seja oficiado o 

Executivo Municipal com cópia a Secretaria Municipal de Saúde de Alta 

Saúde respostas das medidas tomadas de 

se da visita realizada no dia 24 de 

autoria dos vereadores 
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Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira

77))  RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  

Municipal com cópia a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao 

Conselho Municipal de Saúde respostas das medidas tomadas de acordo com a 

Indicação Nº 464/2019. 

2019 na Comunidade Ouro Verde), de

Machado, Mequiel Zacarias Ferreira

RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  001111//22

com cópia a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao Conselho 

Municipal de Saúde respostas das medidas tomadas de acordo com a Indicação 

Nº 465/2019. Trata-se da visita realizada no dia 27 de Novembro de 2019 na 

Comunidade Ourolanda

Mequiel Zacarias Ferreira

001122//22002200  ((requerem que seja oficiado o Executivo Municipal com cópia a 

Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao Conselho Municipal de 

Saúde respostas das medidas tomadas de acordo com a Indicação Nº 466/2019. 

Trata-se da visita realizada no dia 27 de Novembro de 

Pista do Cabeça), de autoria dos v

Zacarias Ferreira e Silvino Carlos Pires Pereira

(requerem que seja oficiado o Executivo Municipal com cópia a Secretaria 

Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao Conselho Municipal de Saúde 

respostas das medidas tomadas de acor

da visita realizada no dia 24 de Outubro de 20

Mogno), de autoria dos vereadores

Ferreira e Silvino Carlos Pires Pereira; 

(requerem que seja oficiado o Executivo Municipal com cópia a Secretaria 

Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao Conselho Municipal de Saúde 

respostas das medidas tomadas de acordo com a Indicação Nº 468/2019. Trata

se da visita realizada no dia 27 de Novembro 

Verde), de autoria dos v

Ferreira e Silvino Carlos Pires Pereira;

(requerem que seja oficiado o Executivo Municipal com cópia a Secretaria 

Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao Conselho Municipal de Saúde 

respostas das medidas tomadas de acordo com a Indicação Nº 468/2019. Trata
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Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos Pir

001100//22002200 (requerem que seja oficiado o Executivo 

Municipal com cópia a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao 

Conselho Municipal de Saúde respostas das medidas tomadas de acordo com a 

Indicação Nº 464/2019. Trata-se da visita realizada no dia 27 de Novembro d

2019 na Comunidade Ouro Verde), de autoria dos vereadores

Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos Pires Pereira; 

22002200 (requerem que seja oficiado o Executi

com cópia a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao Conselho 

Municipal de Saúde respostas das medidas tomadas de acordo com a Indicação 

se da visita realizada no dia 27 de Novembro de 2019 na 

Comunidade Ourolanda, de autoria dos vereadores Elisa Gomes Machado, 

Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos Pires Pereira; 99

que seja oficiado o Executivo Municipal com cópia a 

Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao Conselho Municipal de 

Saúde respostas das medidas tomadas de acordo com a Indicação Nº 466/2019. 

se da visita realizada no dia 27 de Novembro de 2019 na Comunidade 

autoria dos vereadores Elisa Gomes Machado, Mequiel 

e Silvino Carlos Pires Pereira; 1100))  RReeqquueerrii

que seja oficiado o Executivo Municipal com cópia a Secretaria 

de Saúde de Alta Floresta e ao Conselho Municipal de Saúde 

respostas das medidas tomadas de acordo com a Indicação N 467/2019. 

da visita realizada no dia 24 de Outubro de 2019 na Comunidade Ramal do 

Mogno), de autoria dos vereadores Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias 

e Silvino Carlos Pires Pereira; 1111))  RReeqquueerriimme

que seja oficiado o Executivo Municipal com cópia a Secretaria 

Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao Conselho Municipal de Saúde 

s tomadas de acordo com a Indicação Nº 468/2019. Trata

se da visita realizada no dia 27 de Novembro de 2019 na Comunidade Rio 

autoria dos vereadores Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias 

e Silvino Carlos Pires Pereira; 1122))  RReeqquueerriimme

que seja oficiado o Executivo Municipal com cópia a Secretaria 

Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao Conselho Municipal de Saúde 

respostas das medidas tomadas de acordo com a Indicação Nº 468/2019. Trata
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e Silvino Carlos Pires Pereira; 

que seja oficiado o Executivo 

Municipal com cópia a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao 

Conselho Municipal de Saúde respostas das medidas tomadas de acordo com a 

se da visita realizada no dia 27 de Novembro de 

ereadores Elisa Gomes 

e Silvino Carlos Pires Pereira; 88)) 

que seja oficiado o Executivo Municipal 

com cópia a Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao Conselho 

Municipal de Saúde respostas das medidas tomadas de acordo com a Indicação 

se da visita realizada no dia 27 de Novembro de 2019 na 

Elisa Gomes Machado, 

99))  RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  

que seja oficiado o Executivo Municipal com cópia a 

Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao Conselho Municipal de 

Saúde respostas das medidas tomadas de acordo com a Indicação Nº 466/2019. 

2019 na Comunidade 

Elisa Gomes Machado, Mequiel 

iimmeennttoo  nnºº  001133//22002200  

que seja oficiado o Executivo Municipal com cópia a Secretaria 

de Saúde de Alta Floresta e ao Conselho Municipal de Saúde 

do com a Indicação N 467/2019. Trata-se 

19 na Comunidade Ramal do 

chado, Mequiel Zacarias 

meennttoo  nnºº  001144//22002200 

que seja oficiado o Executivo Municipal com cópia a Secretaria 

Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao Conselho Municipal de Saúde 

s tomadas de acordo com a Indicação Nº 468/2019. Trata-

de 2019 na Comunidade Rio 

Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias 

meennttoo  nnºº  001155//22002200 

que seja oficiado o Executivo Municipal com cópia a Secretaria 

Municipal de Saúde de Alta Floresta e ao Conselho Municipal de Saúde 

respostas das medidas tomadas de acordo com a Indicação Nº 468/2019. Trata-
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se da visita realizada no 

Lúcia. Autoria: Vereadores: Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira

Silvino Carlos Pires Pereira;

oficiado o Executivo Municipal com cópia a Secretaria 

Alta Floresta e ao Conselho Municipal de Saúde respostas das medidas tomadas 

de acordo com a Indicação Nº 470/2019. Trata

de Outubro de 2019 na Comunidade Santa Rita (5ª Oeste)

vereadores Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos 

Pires Pereira. Decorrida a leitura, as matérias foram discutidas pelos vereadores: 

Mequiel Zacarias Ferreira

são relativos às pautas da E

escolas desde o ano de 2017.

cronograma para as reformas, por isso começou

reformas. Mas passaram

Afirmou que elaborou esses reque

reformas e para que a secretaria faça sua parte

informação que, apenas quatros escolas

as escolas precisam de reformas, 

receberão a reforma, lamentou o vereador. 

aprovando orçamento da educação, para est

foram finalizadas até agora

beneficiadas com essas reformas, ma

aulas. Alertou que o requerimento

Colocou esses dois requerimentos p

sendo que não tem tido

escola da comunidade Rio Verde em julho do ano passado, e visualizou o teto 

caindo, equipamentos quebrados e uma sé

aos vereadores que ajudem a cobrar e fiscalizar, para

situação “caótica”; Elisa Gomes Machado 

2019, junto aos vereadores Dida 

Saúde da Zona Rural, e da Z

regularmente, e vem fazendo as

situação é grave, e citou

Disse que há vários anos
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se da visita realizada no dia 27 de Novembro de 2019 na Comunidade Santa 

Autoria: Vereadores: Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira

Silvino Carlos Pires Pereira; 1133))  RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  001166//22002200 

oficiado o Executivo Municipal com cópia a Secretaria Municipal de Saúde de 

Alta Floresta e ao Conselho Municipal de Saúde respostas das medidas tomadas 

de acordo com a Indicação Nº 470/2019. Trata-se da visita realizada no dia 30 

de Outubro de 2019 na Comunidade Santa Rita (5ª Oeste)

Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos 

Decorrida a leitura, as matérias foram discutidas pelos vereadores: 

Mequiel Zacarias Ferreira, que destacou  que os requerimentos

pautas da Educação. Disse que vem cobrando as reformas d

e o ano de 2017. Afirmou que na época a secretaria tinha feito o 

ara as reformas, por isso começou a cobrar e fiscalizar est

s passaram-se os anos, e até agora não finalizaram est

laborou esses requerimentos para obter informações referentes às

e para que a secretaria faça sua parte. Mas infelizmente

apenas quatros escolas seriam reformadas. Decl

de reformas, e que já se passaram três anos, 

a reforma, lamentou o vereador. Afirmou que f

orçamento da educação, para estas reformas, ma

agora. Disse que fez visitas em escolas que estão sendo 

ficiadas com essas reformas, mas não estavam prontas para inícios das 

requerimento de nº 005 é um reforço a est

Colocou esses dois requerimentos para mais uma vez reforçar a cobra

sendo que não tem tido acesso no que realmente foi feito. Destacou sua visita na 

escola da comunidade Rio Verde em julho do ano passado, e visualizou o teto 

equipamentos quebrados e uma série de problemas. 

aos vereadores que ajudem a cobrar e fiscalizar, para que não chegue mais nest

Elisa Gomes Machado que disse que no final do ano de 

aos vereadores Dida e Mequiel, fez visitas a todas

, e da Zona Urbana, sendo que tem feito tais visitas 

vem fazendo as indicações. Destacou que na zona rural a 

grave, e citou diversas dificuldades e problemática

Disse que há vários anos vem cobrando a reforma destas unidades de saúde, mas 
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dia 27 de Novembro de 2019 na Comunidade Santa 

Autoria: Vereadores: Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e 

 (requerem que seja 

Municipal de Saúde de 

Alta Floresta e ao Conselho Municipal de Saúde respostas das medidas tomadas 

se da visita realizada no dia 30 

de Outubro de 2019 na Comunidade Santa Rita (5ª Oeste), de autoria dos 

Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos 

Decorrida a leitura, as matérias foram discutidas pelos vereadores: 

os requerimentos de nºs 04 e 05,  

ducação. Disse que vem cobrando as reformas das 

Afirmou que na época a secretaria tinha feito o 

brar e fiscalizar estas 

agora não finalizaram estas reformas. 

a obter informações referentes às 

s infelizmente passaram a 

reformadas. Declarou que todas 

passaram três anos, e apenas quatro 

foram quatro anos 

, mas infelizmente não 

Disse que fez visitas em escolas que estão sendo 

prontas para inícios das 

um reforço a estas cobranças. 

reforçar a cobranças, 

acesso no que realmente foi feito. Destacou sua visita na 

escola da comunidade Rio Verde em julho do ano passado, e visualizou o teto 

rie de problemas. Finalizou pedindo 

que não chegue mais nesta 

disse que no final do ano de 

todas as Unidades de 

, sendo que tem feito tais visitas 

u que na zona rural a 

diversas dificuldades e problemáticas destas unidades. 

as unidades de saúde, mas 
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até o momento, Secretário de Saúde não atendeu às

necessário dar condições

última vinda à Câmara de Vereadores, disse que resolveria. E pediu que os 

requerimentos sejam respondido

informações mais concretas referente a estas

vereadores é quem são cobrados pela popul

que reforçou a fala da vereadora Elisa, que eles fizeram as indicações, para 

depois fazer os requerimentos. Alegou que não foram respondidas nenhumas das 

indicações, por isso foram efetivados os requerimentos, pedindo explic

elaborações de serviços básicos para m

exemplos como, a necessidade de

troca de filtros de ares condicionados, 

para necessidade de urgência

Executivo, para que respondam aos vereadores os requerimentos

Encerrada as discussões

009, 010, 011, 012, 013, 01

quais foram aprovadas por unanimidade

comunicou que a Câmara de vereadores, está

troca de fiação para instal

economia de oito mil reais por mês. 

Presidente comunicou aos senhores Vereadores que a Ata desta Sessão seria 

redigida e deliberada conforme disposição regimental. Nada mais havendo a 

tratar, agradecendo a proteção de Deus

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 p

autografada e assinada pelos membros da Mesa Diretora e demais Vereadores.
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Secretário de Saúde não atendeu às indicações. Afirmou que é 

necessário dar condições para os servidores trabalharem, e que o Prefeito na sua 

Câmara de Vereadores, disse que resolveria. E pediu que os 

m respondidos de maneira verdadeira, para que possam obter 

informações mais concretas referente a estas reformas, alegando que eles como

é quem são cobrados pela população; Mequiel Zacarias Ferreira

reforçou a fala da vereadora Elisa, que eles fizeram as indicações, para 

depois fazer os requerimentos. Alegou que não foram respondidas nenhumas das 

indicações, por isso foram efetivados os requerimentos, pedindo explic

elaborações de serviços básicos para melhorar o atendimento. 

a necessidade de dedetização, conserto de janelas quebradas e 

es condicionados, e que estão apontados

para necessidade de urgência; e Emerson Sais Machado, que

para que respondam aos vereadores os requerimentos

Encerrada as discussões, as matérias (Requerimentos 004, 005, 006, 007

009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 e 016/2020) foram colocadas em votação

quais foram aprovadas por unanimidade. Neste intermédio o Presidente 

ue a Câmara de vereadores, está passando por reformas elétricas, 

troca de fiação para instalação de energia solar, que irá

economia de oito mil reais por mês. 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 

a proteção de Deus e a presença de todos, às 11h17

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 pelos membros da Mesa Diretora e demais Vereadores.
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indicações. Afirmou que é 

e que o Prefeito na sua 

Câmara de Vereadores, disse que resolveria. E pediu que os 

e maneira verdadeira, para que possam obter 

, alegando que eles como 

Mequiel Zacarias Ferreira 

reforçou a fala da vereadora Elisa, que eles fizeram as indicações, para 

depois fazer os requerimentos. Alegou que não foram respondidas nenhumas das 

indicações, por isso foram efetivados os requerimentos, pedindo explicações e 

elhorar o atendimento. E apontou alguns 

janelas quebradas e 

apontados nas indicações, 

, que fez um pedido ao 

para que respondam aos vereadores os requerimentos encaminhados. 

equerimentos 004, 005, 006, 007, 008, 

) foram colocadas em votação, as 

. Neste intermédio o Presidente 

passando por reformas elétricas, 

ação de energia solar, que irá estabelecer uma 

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 

e a presença de todos, às 11h17min.  O 

Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão, e eu, Regicleiton 

Caldas de Meneses, Secretário de Apoio às Comissões, lavrei e digitei a presente 

or mim subscrita, deliberada, 

autografada e assinada pelos membros da Mesa Diretora e demais Vereadores. 


