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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, do dia vinte e um do mês 

de fevereiro do ano de dois mil e vinte, com início às 09h35, 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, foram colocadas em discussão e 

votação as Atas da 1ª e 2ª Sessão Ordinária, as quais foram aprovadas por 

unanimidade. Prosseguindo solicitou o senhor secretário a leitura do Ofício nº 

070/2020-GP, em regime de urgência especial ao Projeto de Lei nº 2.037/2020, 

o qual não havendo discussão, a matéria foi posta em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida o presidente suspendeu a Sessão e 

convocou as Comissões competentes para exarar Pareceres ao Projeto de Lei nº 

2.037/2020, em regime de Urgência Especial. Retomou os trabalhos de acordo 

com o Inciso III, Paragrafo 3º, Artigo 108 do Regimento Interno e realizou o 

sorteio Bimestral para assegurar a Ordem do uso da tribuna, na seguinte 

sequência; Luiz Carlos de Queiroz, Silvino Carlos Pires Pereira, Mequiel 

Zacarias Ferreira, José Aparecido dos Santos (Cidão), Charles Miranda 

Medeiros, Elisa Gomes Machado, Valdecir José dos Santos (Mendonça), Oslen 

dias dos Santos (Tuti), Demilson Nunes Siqueira, Reinaldo de Souza (Lau), 

Marcos Roberto Menin e Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida). Logo após 

solicitou do senhor secretário a leitura do Ofício nº 128/2020/GABPRES, 

referente ao Processo nº 16.757-6/2018 (Contas Anuais de Governo) encaminha 

cópia do processo digital nº 16.757-6/2018, 19.442/5/2019 e 12.822/8/2019, 

trata-se das contas anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta-
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MT exercício 2018, bem como das peças de planejamento nº 2.427/2017, Lei de 

Diretrizes Orçamentarias-LDO, Lei nº 2.428/2017 Lei Orçamentaria Anual-

LOA, protocoladas no TCE-MT sob nºs 10.226.1/2018, 10.227.0/2018 

respectivamente. Por oportuno salienta que a cópia da decisão de julgar as 

contas do Executivo acompanhadas dos documentos estabelecidos em 

provimento próprio poderão ser encaminhadas aos TCE-MT até o ultimo dia do 

mês subsequente ao julgamento nos termos da Resolução 14/2007, 

atenciosamente Conselheiro Guilherme Antônio Maluf – Presidente, Relatório 

semanal de manutenção da Frota Mecanizada de 27/01 a 31/01/2020 de 

autoria do Sr. Elói Luiz de Almeida, Secretário Municipal de Infraestrutura, 

Ofício nº 1620/2019/GIGOV/CB - CEF, assunto: Crédito de Recursos 

Financeiros - Orçamento Geral da União. Notifica crédito de recurso sob 

bloqueio 02/12/2019 no valor de R$117.000,00 na Conta vinculada ao contrato 

de repasse nº 844.055/2017, operação 104.589-6/080 firmado no ano 2017, 

âmbito do Programa de Proteção Social Básica, sob gestão do Ministério de 

Cidadania, que tem por objetivo estruturação da Rede de Serviço de Proteção 

Social Básica, aplicação do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS; 

respeitosamente Coordenadora de Filial, gerencia executiva de governo de 

Cuiabá, Nátani de Paula Borges e gerente de filial gerencia executiva, Ubiratan 

Alves de Freitas; Convite para audiência Pública 3º quadrimestre 2020, em 

conformidade ao disposto nº 4, do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000, o 

Prefeito Municipal convida a população de Alta Floresta MT, para participar da 

audiência pública para apresentação dos Demonstrativos do RREO (Relatório 

Resumido de Execução Orçamentaria) e do RGF (Relatório de Gestão Fiscal), 

relativos ao 3º Quadrimestre, no dia 28 de fevereiro as 19h00, na sala de 

reuniões do PROCON e Ofício Cont. nº 006/2020, encaminhado ao Presidente 

Emerson Sais Machado, referente balancete mensal período novembro e 

dezembro de 2019 de autoria de Ademir Caione, Contador Municipal; Após o 

Senhor Presidente solicitou do Senhor Secretário a leitura das seguintes 

matérias em apresentação: Indicações n°s 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034 e 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 3 de 15 
 
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 

035/2020 de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicação nº 

036/2020 de autoria do vereador Emerson Sais Machado e Indicações n°s 037, 

038, 039, 040, 041, 042 e 043/2020 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 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, Luiz Carlos de Queiroz, o qual iniciou sua fala 

cumprimentando a todos. Externa seu respeito ao movimento que ocorre nesta 

data e a Associação de Proteção aos Animais. Fez a leitura de alguns cartazes 

que cobram a administração pública, zelar pela saúde e bem estar dos animais 

abandonados, bem como cobram também da sociedade os cuidados que exigem 

os animais de estimação. O Vereador parabeniza a Associação e o movimento 

colocando-se a disposição para lutar pela causa. Em tempo lê um último cartaz 

onde está escrito: “Sem ajuda a causa animal, sem voto”, enaltece a caráter 

político, onde fica evidenciado a importância de cada cidadão presente, na 

política do município, do estado e do país. Solicita do Departamento de Indústria 

e Comércio, providencia em relação à possibilidade em conjunto com o CDL, 

fazerem algumas visitas a postos de gasolina, solicitando um posto de gasolina 

com serviço 24h para atender em momentos de emergência. Uma cidade com 

mais de 60.000 habitantes, como Alta Floresta que cresce rapidamente, precisa 

deste tipo de serviço. Solicita da Secretaria de Infraestrutura, um trabalho 

acelerado no perímetro urbano, pois considera que este está feio e carece de 

atenção, sabe e entende a carência de recursos para a Secretaria e diz que é 

preciso ajudar e tomar providências em relação a agilizar os procedimentos 

licitatórios e pareceres jurídicos, objetivando a manutenção de equipamentos, 

estrada e vias públicas. Existem manifestos de insatisfação por parte do 

contribuinte, até de forma sarcástica, onde colocam plantas em buracos de 

asfalto, cartazes depreciativos e afins. Cobra da Secretaria um planejamento em 
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caráter de urgência para embelezar o perímetro urbano. Em sequência utilizou a 

tribuna o vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires), que iniciou sua 

fala cumprimentando a todos os presentes em especial a APAAF a qual falará no 

final do uso da tribuna. Em seguida manifestou sua total insatisfação com o 

Secretário de Saúde o Sr. Marcelo de Alécio, perante a sociedade Alta-

florestense, onde segundo o vereador demonstra-se arrogante, prepotente e 

autoritário. Um cidadão de 79 anos com câncer na boca, aguardando uma 

consulta especializada em Cuiabá, agendada para o dia 17, os familiares 

procuraram no para que o mesmo providenciasse o transporte para a capital, o 

secretário queria colocá-lo no ônibus, o que não haveria condições devido ao 

estado do paciente, pediu o pedido da unidade de saúde onde indeferiu segundo 

ele por erro de procedimento, voltando à unidade de saúde o médico solicitou 

que o traslado deveria ser feito de ambulância. O Secretario segundo o vereador 

deixou a família esperando, não apareceu a ambulância e nem ao menos deu 

satisfação. Segundo o vereador é assim que administração trata seu povo. 

Trouxeram este cidadão de fora, não se sabe quem o indicou, sabendo que no 

município tem pessoas capazes de executar esta função com qualidade. Sabe-se 

lá quando o cidadão será atendido novamente. A justificativa do Secretário é que 

o cidadão estava sangrando. É evidente segundo o vereador, o cidadão está com 

uma grave lesão na boca, normal que sagre muito e que deveria receber 

tratamento imediato. O Vereador fez denúncia ao Ministério Público. Pede que a 

bancada ajude a população e que de um choque no Prefeito e dispense o 

Secretario, pois há pessoas qualificadas no município que acima de tudo tem 

amor ao próximo. Em seguida fala sobre a condição das pontes e bueiros das 

estradas rurais, transporte escolar precário, diz que nunca foi vereador de 

oposição, considera-se independente, sugere que o recurso do pré-sal seja 

utilizado para amenizar a situação e clama para que não abandonem ainda mais 

a população e nem partam para o “jeitinho brasileiro” de fazer as coisas. 

Parabenizou a Associação, reafirmou as obrigações do poder público frente ao 

problema que segundo o vereador também não é prioridade do Executivo, mas 
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que a maioria desta Casa manifesta preocupação com o assunto. Pediu ao 

Prefeito que sente com os líderes do movimento, com os vereadores, visando 

encontrar soluções, procurar espaços para acomodações destes animais, firmar 

convênios. Terminou colocando o Gabinete do Vereador a disposição. Ato 

contínuo, o vereador Mequiel Zacarias Ferreira iniciou sua fala 

cumprimentando a todas e todos os presentes. Parabenizou os organizadores e 

realizadores do Movimento Praça Ativa realizado no último domingo na praça 

cívica e complementou dizendo que na ausência do Poder Público a organização 

social se movimenta e faz a cultura acontecer, assim como na causa animal que 

não é diferente, o que não é bom, pois aí o trabalho acontece através de doações, 

da organização e da voluntariedade. Estendeu o cumprimento a todos que 

trabalham nesta pauta e que tem seu acompanhamento. Registrou a conquista de 

uma emenda de R$ 300.00,00 através da Deputada Federal Rosa Neide do 

Partido dos Trabalhadores, para aquisição de uma van para atender a reabilitação 

o que considera importante devido ao momento atual pelo qual vem passando o 

município. Cobrou sobre a situação do SECITEC, pauta que acompanha desde o 

ano passado, quanto aos alunos de enfermagem que aguardam a contratação de 

professores há quase um ano, sem a devida preocupação da Secretaria de 

Ciência e Tecnologia, bem como o Governo do Estado, o que considera total 

desrespeito com aqueles que fazem matrículas e quando chegam à fase de 

estágio ficam estagnados por ausência de docente. Disse que neste ano nem 

começaram as aulas na instituição, pois a escola está sem equipe de limpeza; as 

cobranças estão sendo feitas, o Secretário fala que vai resolver, no entanto alega 

não ter orçamento, algo impensável para o início do ano. A formação dos alunos 

fica totalmente prejudicada. O Vereador tem cobrado dos Deputados e sugere 

aos colegas que façam o mesmo para que o Secretário cumpra com sua função. 

Na sequência reforçou as cobranças reiteradas sobre as estradas, principalmente 

sobre as estradas da Comunidade Céu Azul, Bonfim, as que dão acesso ao Boa 

Vista e ao Norte 2. Fizeram o tapa buraco na Avenida Bom Pastor, porém na 

Robson Silva que é ao lado não fizeram. Ressaltou que é preciso ter um 
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cronograma mais organizado. Fez registro sobre o atraso no transporte escolar, 

no qual, em algumas linhas, a comunidade Santa Lúcia ficou quase uma semana 

sem aula, por conta da incompetência da gestão do Setor de Licitação e da 

Secretaria de Educação do município, prejuízos que as crianças sofrem e que 

não podem ser compensadas. Com relação à causa animal comunicou que faz o 

acompanhamento desde que está nesta Casa, onde já fez indicações e projeto de 

Lei. Ressalta que o problema não é Lei, mas tão somente que o Executivo não 

enxerga e não valoriza a pauta. Prefeito enquanto Gestor, Secretaria de Saúde e 

Vigilância enquanto responsáveis. O município tem Código de Saúde, Lei de 

Criação de Animais e uma que faltava que foi apresentada pelo Vereador e teve 

de ser retirada por ser competência do Executivo; a de controle de animais onde 

trata de políticas de castração. O Vereador diz que a Lei já esta pronta é só o 

Executivo apresentar que a Casa vota. Lamenta que o centro de zoonoses não 

será feito nesta gestão, mas é perfeitamente possível executar a política de 

controle de animais, basta força de vontade e responsabilidade que é dever de 

todos. Sugeriu que se faça uma reunião com o Prefeito e que convoque os 

responsáveis para buscar soluções. Findou colocando toda sua disponibilidade a 

causa. Ato contínuo, o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão) 

cumprimentou a todos. Iniciou falando sobre a nobre causa dos animais 

sugerindo união para resolução dos problemas. Ajudar a cuidar dos animais e 

punir os donos que não tem responsabilidade. Afirma já ter ido a residências 

onde havia animais passando fome e perturbando a tranquilidade alheia, onde 

vizinhos não podiam colocar o lixo nas lixeiras por conta de os cachorros 

rasgarem as sacolas. Nesta situação o vereador diz não serem os animais os 

responsáveis, mas sim seus donos. Colocou-se a disposição da causa. Em 

seguida comentou sobre Alta Floresta onde as dificuldades são muitas, onde 

muitas vezes considera humilhação, vergonha transitar por bairros da cidade; 

mas em nenhum momento pode falar que é desprezo do Prefeito ou do 

Secretário de Obras de Alta Floresta. Atribui os problemas ao momento que vem 

atravessando o país, cidades como Rio de Janeiro, São Paulo se acabando e as 
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pessoas cruzam os braços e acham até legal os carros serem levados pela chuva, 

mas se cai uma ponte em Alta Floresta, o Prefeito não presta, o Secretário não 

presta e os Vereadores não prestam, não levam em consideração que nossa 

cidade tem 44 anos, São Paulo tem um pouco mais de 500 anos. Se sabe que a 

situação do município é crítica, arruma uma ponte cai três, problemas adquiridos 

por outras gestões. Diz que gostaria de ter um Prefeito com o pulso do 

Secretário de Saúde. Relata que sua cunhada precisou ir até a capital e ficou na 

casa de apoio voltou de lá trazendo muitos elogios. Em seguida o Vereador 

Charles Miranda Medeiros, agradeceu a presença de todos. Inicia falando da 

APAAF em respeito aos presentes, fala sobre sua formação em biologia e em 

respeito à vida, foi membro da APAFER, desde o final da década de setenta vem 

trabalhando com causas assim. Ressalta que a Lei Orgânica fala sobre a 

importância do Centro de Zoonose que chegou a funcionar do início até final da 

década de noventa, tendo como veterinário responsável o Senhor Anselmo 

Loose, Médico epidemiologista o senhor Charles Miranda equipe 

multidisciplinar interessada em combater doenças que possam ser transmitidas 

ao homem. A partir da virada do século por motivo desconhecido o Centro 

deixou de existir. Na Câmara fez a Indicação nº 160/2018 cobrando da 

Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde a necessidade de realização de 

estudo junto ao controle de zoonoses com o objetivo de desenvolver uma ampla 

e permanente campanha da conscientização da população afim de evitar os maus 

tratos e abandono de animais de rua, lamentavelmente nada foi feito. Resolveu 

então elaborar um Projeto que virou Lei nº 2498/2019 que institui o abril laranja, 

mês da prevenção da crueldade contra os animais, que poderão ser 

desenvolvidas ações com os seguintes objetivos: alertar e promover debates 

sobre o tema, estabelecer diretrizes para ações integradas envolvendo a 

população ou órgão públicos e instituições públicas e privadas, estimular sobre o 

ponto de vista social e educacional, a conscientização, a concretização de 

programas e projetos da área. Já existe na Lei Orgânica estipulado que se deve 

criar o Centro de Zoonose. Terminou esta fala dizendo que pode contar com seu 
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Gabinete e ressalta ser esta sua vocação de vida. Em seguida comentou sobre a 

situação do centro da cidade que em plena às 13h, o trânsito parou 

completamente por boca de lobo suja e asfalto mal feito causando acumulo 

excessivo de agua na superfície. Pediu a limpeza permanente das bocas de lobos 

nas trocas de estações. Logo após a Vereadora Elisa Gomes Machado, iniciou 

agradecendo os presentes, de forma especial a APAAF. Comunica que esta 

assegurado no PPA a Emenda nº 010/2017 a qual garante recurso para esta 

causa, segundo a Vereadora não faltam Leis, mas sim prioridades, fica 

preocupada quando ainda no mês de fevereiro houve falar que falta recursos 

para Secretaria de Infraestrutura, o que a administração considera prioridade. 

Imagina o que eles reservam então para a causa animal. Esta Casa criou 

importantes Leis e cobra constantemente o Prefeito tem de priorizar o que ele 

quer. A Secretaria de Saúde pasta responsável por esta causa precisa organizar e 

priorizar; para própria Secretaria vem recurso assegurado aos funcionários que 

tem que pagar os direitos de incentivos aos agentes de saúde e desde setembro 

do ano anterior não recebe os incentivos, o Secretário não paga. Sugere que 

sentem com o Prefeito em defesa a causa. A vereadora se pergunta onde está o 

dinheiro dos incentivos e os destinados a causa animal. Comunica que 

administração recebeu no final do ano R$ 1.342.000,00 a mais de recurso extra 

do pré-sal, que pode ser gasto em investimentos e previdência. O Projeto está na 

Casa, não foi colocado ainda, considera um absurdo o que esta lá, R$ 

320.000,00 para aquisição de 02 caminhões, R$ 95.000,00 em contrapartida de 

uma PC e quase R$ 1.000.000,00 para pagar encargos da folha, a folha já tem o 

seus encargos, então entende que esse valor pode ser aplicado em investimentos 

e parte deste recurso poder ser destinados a esta causa. A causa é nobre, é 

importante que a Presidente desta Associação faça uso da Tribuna para expor as 

dificuldades da demanda. Em relação as pontes da pista do Cabeça acesso para a 

Jacaminho, semana passada fez a fala e quando terminou a Sessão, o Secretário 

de Infraestrutura esteve na Câmara e a Vereadora cobrou dele e o mesmo disse 

que já havia ido naquela localidade, ontem recebeu um telefonema da 
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Comunidade dizendo que ainda iriam licitar a madeira para construção da ponte, 

como as pessoas vão passar. Aqui na Céu Azul a ponte quebrou em 15 de 

dezembro de 2019, como passa o transporte escolar. O que falta não são Leis, 

mas sim prioridade e planejamento é preciso agilidade nas licitações de 

madeiras e medicamentos, não é falta desta Casa cobrar, desta Vereadora 

Cobrar. Finaliza se colocando a disposição da causa. Na Sequência o Vereador 

José Valdecir dos Santos (Mendonça), cumprimenta todos os presentes. Inicia 

falando sobre estar em ano eleitoral onde há ansiedade em expressar, mas quem 

sabe se são coisas do coração. Em conversa com a líder do prefeito tomou 

conhecimento de uma área destina a causa dos animais onde uma parte será 

destinada ao cemitério de animais. Antecipa aos ouvintes o convite que a 

Vereadora Cida fará aos líderes deste movimento para participar com o Prefeito 

em busca de soluções aos problemas. Em relação ao senhor com suspeita de 

câncer que estava sangrando, informou que o Secretário esteve em reunião e 

explicou aos vereadores a situação, ele foi enviado ao hospital regional para 

conter o sangramento e posteriormente ser encaminhado ao hospital de câncer. 

Afirma que o Secretário é atuante e que nunca perdeu viagem com ele, diz que 

as pessoas têm seu lado bom e o lado ruim, mas procuram mostrar a apenas o 

lado ruim. Em relação as pontes caídas, diz que foram tantas as pontes 

construídas e nunca ninguém elogiou. Diz que é preciso respeitar os tramites 

para construir pontes existe todo um processo. Afirma veementemente que 

noventa e nove por cento dos políticos no Brasil são corruptos. Finaliza se 

colocando a disposição da Associação e reafirma que quem não cuida do seu 

animal deve ser punido. Em seguida utilizou da tribuna o Vereador Oslen Dias 

dos Santos, agradece a todos os presentes. Em relação as pontes, percebe que 

existe um pouco de maldade em alguns discursos, as pessoas não estão juntas 

para ver a correria que é a Secretaria de Obras, no momento está sem licitação 

de madeira, onde tem realizado várias obras em parceria, o município tem 

duzentos e noventa e sete pontes apenas três ou quatro caídas, já foram 

reconstruídas mais de doze e mais de quinze bueiros. A Secretaria está com 
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dificuldades de pessoal e outros recursos é preciso infraestrutura. Com relação a 

APAAF, o vereador e a Vereadora Cida estiveram com o Jurídico da Prefeitura, 

esteve lá anteontem com o Cleomar, onde fez uma pequena doação de ração 

através da Associação do Laço, vai continuar ajudando, pode contar com o 

Vereador. Em conversa com a advogada Ângela soube que se houvesse sido 

feito um convênio o ano passado não haveria problema renovar para este ano, 

porém sendo este ano eleitoral existe a dificuldade. Mas há possibilidade de 

fazer uma chamada pública para ajudar com alimentação e castração. Para a 

reunião com o Prefeito orienta a participação de cinco pessoas. Finaliza 

agradecendo. Ato contínuo o Vereador Reinaldo de Souza, agradece às 

senhoras e senhores presentes no recinto.  Inicia dizendo que o Vereador 

também é defensor da causa, defende a fala do Vereador Cidão, dizendo que não 

se pode pagar pelo erro dos outros, muitas vezes o cidadão tem um animal 

pequeno, mas descarta quando este fica grande, é preciso haver punição para 

este tipo de pessoa. Diz que a tribuna não é para defender o povo, colegas vem a 

ela como palco político. Quando houve falar de saúde sabe que é um saco sem 

fundo, quanto mais melhora mais cresce a demanda. Falam da Casa de apoio, 

estive na Casa anterior e na atual. Quanto a justificativa do Secretário se deu por 

satisfeito. A Secretaria recebeu ônibus novo, pouco se fala nisso. Um dos 

maiores CER do estado está aqui. Eliminou as pontes de madeira no perímetro 

urbano. Então é fácil a oposição jogar pedra. Só na gestão do Prefeito Asiel 

foram criados vinte e sete bairros. É preciso união. Logo em seguida o Vereador 

Marcos Roberto Menin, agradeceu ao público presente em especial a APAAF. 

Reafirma que Lei existe e poderia estar enroscada em algum lugar e vocês estão 

fazendo a diferença para sensibilizar o Prefeito para destinar o recurso a causa. 

Relata que adotou um gato de três patas, inclusive o seu cachorro não gosta de 

gato exceção do seu animalzinho, talvez por ter apenas três patas. O Vereador se 

coloca a disposição inclusive para buscar recurso. Comunica a doação de R$ 

100.000,00 do Deputado Dilmar Dal Bosco para o banco de cadeiras de rodas do 

Rotary Club, e o governador se sensibilizou e doou mais R$ 500.000,00. Fala 
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sobre o momento turbulento de quanto pior melhor, onde colocam os políticos 

dentro mesmo saco. Cidadãos revoltados por questão de chuvas intensas que 

provocam quedas de pontes e acabam com as estradas e as providencias paradas 

por ausência de pareceres que chegam a demorar quarenta dias. É preciso 

socorrer o imediato. Mas agora dando nomes aos bois tomara que as coisas 

andem. Diz que o prefeito fez quatro estradeiros para demonstrar a necessidade 

da BR 163 para nossa região, porém infelizmente não foi a inauguração para 

gritar para o Presidente para dizer que fazemos parte de um braço. O Vereador 

Marcos se fez presente, mas é apenas um vereador. Encerra dizendo que tudo 

que for em prol ao bem está junto. Na sequência a Vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto, a qual agradeceu a todos os presentes de forma especial a 

Diretoria Executiva da APAAF. Começa falando da causa nobre dos animais e 

coincidentemente a Vereadora faz parte do CONDEMA onde foi abordado o 

assunto o que se fazer com os animais abandonados surgindo ali a ideia de 

marcar uma reunião como Prefeito, Secretário de Saúde e Vigilância órgãos 

afins. Deixa seu apoio não só como Líder do Prefeito, mas como vereadora 

também. Em relação a Saúde comunica que um cidadão que estava na espera 

para fazer um cateterismo conseguiu a vaga, realizou o procedimento, está 

passando bem e pediu para agradecer ao Secretário. Esclareceu o ponto de vista 

do Secretário. O Senhor Presidente, vereador Emerson Sais Machado, passou a 

condução dos trabalhos ao Primeiro Secretário para fazer uso da tribuna. 

Agradece ao público presente, parabeniza a todos os vereadores que falaram e as 

pessoas que estão no Plenário em manifesto. Reforça que há muitas Leis, desde 

a época do Prefeito Vicente da Riva. E preciso fazer legislação para penalizar 

quem abandona animais. Defende buscar recurso para a causa, mas não destinar 

recursos de outras fontes, buscar recursos que sejam permanentes. Se o 

município conseguir ajudar com muito ou com pouco amém. Parabeniza os 

voluntários pelo trabalho diário dedicado aos animais. Alerta a necessidade de 

castrar os animais de rua para evitar o círculo vicioso. Diz que na medida do 

possível fara doação de ração. Fala sobre o discurso do Vereador Lau, diz que já 
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foi vereador de oposição e sabe que é fácil tacar pedras. Fala que administração 

do Prefeito Asiel possui oito postos de referência no estado. Quer ajudar traga 

recursos, não faça discurso de hipocrisia que não vai funcionar. 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: Projeto de Lei nº 2037/2020 em regime de urgência Especial, Autoriza 

a desafetação, desmembramento e permuta da área pública denominada Rua 

Itaparica, localizada no loteamento Aquarela Hamoa Residencial e dá outras 

Providências, autoria Executivo Municipal. O qual, foi aberto a discussões 

sendo discutido pelo vereador: Mequiel Zacarias Ferreira que informa ter 

recebido o Projeto em regime de urgência onde fez o estudo e registra a sua 

Abstenção, considerando o ano eleitoral e apesar de não haver parecer contrário 

do jurídico, há recomendação do Ministério Público em relação ao assunto, além 

disso a notificação do CONCIDADE, em relação à votação de Leis que dizem 

respeito à organização urbana onde sugere que seja enviado o projeto aquela 

entidade antes da votação para apreciação, não foi verifica no projeto o parecer 

do CONCIDADE, bem como do Conselho de Transporte e Segurança. Esclarece 

que mesmo que seja uma questão simples é uma Lei que vai ser votada e fará 

parte do município. Projeto em discussão, em votação, projeto aprovado com a 

ABSTENÇÃO do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira. O Presidente solicita do 

Secretário a leitura em bloco dos Requerimentos. 1) RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  001199//22002200 

(REQUER que seja oficializado o Secretário Municipal de Saúde, Senhor 

Marcelo de Alécio Costa, com cópia ao Conselho Municipal de Saúde, para que 

através do órgão competente determine o envio a esta Casa de Leis de amplas 

informações sobre a folha de pagamento atualizada dos servidores contratados e 

nomeados da saúde, constando os (cargo/função), data da nomeação e do 

contrato, valor da remuneração e qual departamento desta secretaria está lotado, 

para apreciação). De autoria da vereadora Elisa Gomes Machado. 22))  

RReeqquueerriimmeennttoo  nn°°  002200//22001199 (REQUER que seja oficiado o Prefeito Municipal, 

Asiel Bezerra de Araújo, que determine aos departamentos responsáveis, para 
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que enviem a esta Casa de Leis, amplas informações de todas as emendas 

parlamentares anunciadas ao município de Alta Floresta, no ano 2019, de ambas 

as esferas (federal e estadual), fazendo constar o detalhamento de cada qual, 

como: autoria, valor, nº e/ou código, subfunção, fase de tramitação, se já houve 

liberação, empenho, assinatura do convênio e/ou contrato, aprovação completa, 

autorização para o processo licitatório, pagamento parcial ou total (dinheiro na 

conta), início às obras, aquisição de bens ou serviços relacionados, entre outras 

informações que julgar necessária, até mesmo se canceladas, para apreciação. 

De autoria da vereadora Elisa Gomes Machado. 33))  RReeqquueerriimmeennttoo  nn°°  002211//22002200,, 

(requer que seja oficiado o Secretário Municipal de Saúde, Senhor Marcelo de 

Alécio Costa, com cópia ao Conselho Municipal de Saúde, para que repasse a 

esta Casa de Leis, amplas e concretas informações sobre a transferência de 

recursos do Ministério da Saúde, realizado em setembro de 2019 no valor de R$ 

91.250,00. Valor correspondente ao pagamento do incentivo financeiro das ACS 

(Agentes Comunitários de Saúde) conforme Lei Federal 11.350/2006 Art. 9º C e 

oficializada pelo Decreto 1.024/2015 do Ministério da Saúde e Portaria GM 

201/2019 do CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde). 

Especificando a destinação deste recurso, com comprovantes de empenhos e 

pagamentos, para apreciação. De autoria da vereadora Elisa Gomes Machado). 

44))  RReeqquueerriimmeennttoo  nn°°  002222//22002200,, (requer que sejam oficiado o Prefeito Municipal e 

a Chefia de Trânsito, Transporte e Segurança, com cópia ao Conselho Municipal 

de Transportes, que enviem amplas informações acerca da concessão vigente do 

Transporte Coletivo Municipal, tanto em relação a validade da vigência de tal 

concessão, quanto fazendo constar toda estrutura funcional atual da mesma 

(veículos, vistorias realizadas, linhas, itinerários e correlatos), política de tarifas 

e reajustes (referente a todo o período de vigência), relatórios do fiscal da 

concessão, bem como, demais itens previstos nos Decretos Municipais 208/2000 

e 2455/2007 que regulamentam a Lei Municipal 948/2000, bem como, 

deliberações do Conselho Municipal de Transportes sobre a pauta, para 

apreciação). De autoria dos vereadores Mequiel Zacarias Ferreira e Luiz Carlos 
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de Queiroz. O qual, aberta as discussões, foi discutido pelos vereadores: 

Vereadora Elisa Gomes Machado esclareceu que os primeiros deveres do 

vereador é fiscalizar e legislar o recurso público, diz que ao fazer o uso da 

Tribuna não é para atirar pedras, e nem para parabenizar o Prefeito por cumprir 

com o seu dever, mas para cobrar o serviço público que não chega ao 

contribuinte. Os requerimentos são para saber exatamente isto, saber onde e 

como estão sendo aplicados os recursos na saúde e infraestrutura. Encerra 

pedindo o voto dos Colegas. Em seguida o Vereador Mequiel, esclareceu as 

motivações dos seus requerimentos. Em relação ao transporte coletivo do 

município tem recebido muitas reclamações de usuários e ao mesmo tempo há 

pessoas que nem sabem da existência do serviço no município por sua 

irregularidade e obscuridade na prestação do mesmo. Desta forma solicita os 

documentos complementares que disponíveis, dentre eles o documento de 

concessão considerando o período, condição dos veículos, políticas de tarifas, 

cumprimento de atendimento aos estudantes, idosos e portadores de 

necessidades especiais e também ao atendimento que o conselho municipal tem 

feito em relação a isto. Na solicitação cita dois decretos, um deles 

provavelmente esta com a numeração errada, pois o município ainda não chegou 

nesta numeração. Entende que o Conselho Municipal de Transporte deveria 

fazer acompanhamento desta concessão e mensalmente emitir relatórios. 

Provavelmente devera ser utilizado o mesmo procedimento feito em relação à 

concessão de Aguas; chamar a empresa, a Secretaria e o Conselho para sentar 

discutir e fazer com que esta concessão seja útil. Em conversa com um membro 

do IFMT, em relação ao transporte foi relatado que ainda há problemas com o 

transporte coletivo; a UNEMAT, também carece de uma linha especifica, 

conforme indicação feita por este Vereador, que não foi respondida e muito 

menos atendida; o CEJA que está em um extremo da cidade também não tem 

uma linha especifica; o SESC transferiu suas atividades para o Vila Nova por 

também não ser atendido por esse transporte que não funciona. Elementos que 

mostram que esta concessão esta no mínimo questionável. Encerra contando 
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com o voto dos demais vereadores. Encerrada as discussões, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Encerrada a Ordem 

do Dia, o Senhor Presidente comunicou aos senhores vereadores que a sessão da 

semana que vem foi transferida de terça-feira (25/02/2020), para quinta-feira 

(27/02/2020), devido às festividades de carnaval 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 11h45min. O 

Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão, e eu, Joel Batista da 

Silva, Assistente 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. 


