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

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

março do ano de dois mil e vinte, com início às 09h15min, sob a Presidência e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

deliberada em outra oportunidade. Prosseguindo solicitou o senhor secretário a 

leitura das correspondências recebidas Oficio n° 007/2020 – GSJAYM-CZ, 

que informa que o Ministério de Desenvolvimento Regional e o FNDE 

procederam com empenho nos valores de R$ 955.000,00 e 228.912,00 para 

pavimentação asfáltica e ônibus escolar, autoria senador Jayme Campos. Senhor 

presidente solicitou do Senhor Secretário a leitura das seguintes matérias em 

apresentação: Indicação n° 057/2020 de autoria do vereador Demilson Nunes 

Siqueira; Indicações n°s 059 e 060/2020 de autoria da vereadora Elisa Gomes 

Machado; Indicações n°s 061, 062, 063 e 064/2020 de autoria Charles Miranda 

Medeiros; Indicações n°s 065, 066 e 067/2020 de autoria do Mequiel Zacarias 

Ferreira; e Projeto de Decreto n° 001/2020 que em súmula “Concede Prêmio 

Mulher Destaque à Maria de Fátima Ferreira dos Santos” 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, 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 
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a tribuna foi o vereador, Luiz Carlos de Queiroz, o qual iniciou sua fala 

cumprimentando a todos. Disse que está vereador e que teve o privilégio de já 

ter sido, em três oportunidades, Secretário de Obras e sabe muito bem das 

dificuldades da pasta e faz três anos que solicita o cronograma de atividades da 

pasta, mas até hoje não foi atendido. Segundo o vereador, estas informações 

seriam importantes para auxiliar a secretaria a repassá-las para a população, 

assim evitando cobranças repetidas e agendamento, e que existem vários outros 

pontos críticos na zona rural e urbana, que não têm previsão de reparo. Fez mais 

algumas considerações. Em seqüência, utilizou a tribuna a vereador, Silvino 

Carlos Pires Pedreira, que iniciou sua fala cumprimentando a todos os 

presentes. Disse que recebeu a resposta de Secretario de Saúde sobre as 

unidades da zona rural, e que, segundo o vereador, é uma resposta branda e 

provavelmente a problemática não haverá solução. Sobre a fala do vereador Luiz 

Carlos disse que os vereadores tiveram a oportunidade de mudar esta situação 

através da aprovação de sua emenda ao Projeto de Lei nº 2034/2020, que 

destinaria mais recurso para compra de equipamentos para secretaria de obras, e 

agora não adianta “gritar” e cobrar, porque não será deste modo que esta 

problemática se resolverá.  Afirmou que esta Casa de Leis tem que ter 

autonomia e as vezes a base tem que enfrentar o Executivo para o bem da 

população. Prosseguindo, o vereador Mequiel Zacarias Ferreira iniciou sua 

fala cumprimentando a todas e todos os presentes. Manteve a cobrança do 

vereador Luiz Carlos, alegando que, esta questão da recuperação das estradas 

tem sido sua principal cobrança neste início de ano, independente de se tratar da 

zona rural ou urbana. Comentou que no bairro Boa Esperança é uma “vergonha” 

a maneira que se encontram as ruas. Mencionou os dados apresentados em 

relação à Secretaria de Infraestrutura, que tinha um recurso de 17 milhões e que 

com decorrer do ano esse valor passou dos 26 milhões, e que, portanto o 

problema não é orçamento e sim que o vereador é não considerado, quando 

solicita uma solução. E que o Executivo esquece que os pedidos não são dos 

vereadores, mas sim da população, sendo assim, quando a prefeitura não atende 
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um pedido de um vereador não é a este que está desrespeitando, o autor da 

indicação, mas sim a própria população que está sofrendo com o problema. 

Citou que está desde 2017 fazendo indicação para o conserto do bueiro da curva 

da UNEMAT e após três anos de cobrança a obra foi realizada, entretanto, após 

dois meses da finalização, a chuva já destruiu a melhoria aplicada naquela 

localidade.  Declarou que é literalmente “jogar dinheiro fora” e só demonstra 

mais uma vez a falta de capacidade técnica dentro da secretaria, pois para a 

realização de uma obra, é necessário que seja feito um estudo técnico para evitar 

esse tipo de situação e verificar qual a ação mais viável para resolução de um 

problema. Destacou também sobre a audiência pública da semana passada que 

os índices estão sendo respeitados, exceto o da pasta da educação, que se refere 

à Lei Municipal de acréscimo de 0,5% ao ano e atualmente (em 2019 – quanto a 

audiência) se aplicou 25,5% e a porcentagem correta seria de 30%, portanto está 

reiteradamente realizando cobrança a administração pela falta de compromisso 

desta gestão com a educação. Informou que vem acompanhando o processo para 

a realização do concurso público, e afirmou que, em relação ao do Executivo 

houve a nomeação da comissão que irá fazer o acompanhamento em relação ao 

concurso, sendo que cobrou celeridade neste processo para que se possa aplicar 

o concurso o mais rápido possível, também em relação ao Legislativo. Expôs 

que estiveram em reunião com o grupo “Amamos os animais” e que está 

aguardando a reunião com o Executivo para que seja discutida a possibilidade de 

um convênio. Reforçou suas cobranças em relação à acessibilidade nas faixas de 

pedestres e manutenção nos semáforos do município. O vereador citou o 

exemplo do semáforo próximo ao Banco do Brasil, pois, o equipamento 

funciona de manhã, mas a tarde não funciona e quando chove fica piscando o 

amarelo, e que isso só demonstra o descaso da administração com resoluções 

permanentes. Sobre as faixas de pedestre ficou feliz, pois passou em frente à 

escola Vicente Francisco, do São José Operário e onde foi implantada uma faixa 

elevada, porém sem acessibilidade, o que não entende é que, já que vão construir 

porque não fazem o serviço corretamente, já que a escola atende todo tipo de 
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aluno. Ato contínuo, Charles Miranda Medeiros que cumprimentou a todos. 

Disse, em relação à problemática das estradas, que não adianta ter o pátio cheio 

de máquinas, e não trabalhar com estratégia e planejamento, para que as 

manutenções das estradas aconteçam no período da seca. Afirmou que sua 

preocupação é sobre os coletores de lixo que trabalham sem uniforme e sem 

equipamentos de EPI, assim trabalhando em um ambiente insalubre. Sobre as 

“bocas de lobos” pediu que fosse realizada a manutenção, pois a cidade está 

sofrendo fortes alagamentos. Fez mais algumas considerações. Próxima 

vereadora Elisa Gomes Machado cumprimentou a todos, informou que neste 

domingo será o Dia Internacional da Mulher e as parabenizou pelo seu dia. 

Sobre a Audiência Pública, ocorrida na semana anterior, a qual participou, disse 

que está sempre realizando cobrança referente à falta planejamento no Executivo 

e que no evento teve a oportunidade de dizer ao prefeito quanto à falta de 

planejamento, e que os números mostram que ela tem razão. Informou os dados 

apresentados na Secretaria de Infraestrutura, que a pasta iniciou o orçamento de 

2019 com disponibilidade de aproximadamente R$ 17 milhões, e que houve 

vários aportes ao decorrer do ano e a secretaria encerrou o ano com 

aproximadamente R$ 26 milhões, e que isto demonstra que não é a falta de 

recuso, mas sim de planejamento e prioridades. Disse que lhe intriga saber onde 

foi aplicado este montante, pois as pontes estão caindo e as estradas estão 

intrafegáveis. Comentou que ontem recebeu moradores da Comunidade Céu 

Azul, informando que há uma ponte quebrada no principal acesso à comunidade 

desde dezembro do ano passado, e que os moradores disponibilizaram as 

madeiras para que construíssem a ponte e não resolveram e agora há mais uma 

ponte interditada e ela se pergunta como passará o transporte escolar por essas 

vias, e os moradores da comunidade para escoarem suas produções e até mesmo 

para terem acesso ao perímetro urbano terão que vir por um desvio de 26 

quilômetros. Sobre a Secretaria de Saúde a vereadora relatou que faltam 

medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde no perímetro urbano, porém a 

pasta iniciou 2019 com um montante de R$ 26 milhões e com incrementos no 
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orçamento fechou o ano no valor aproximadamente de R$ 33 milhões, e assim 

afirmou que não falta recurso para que se resolvam as problemáticas do 

município, pois todas as receitas do município tiveram superávit, com exceção 

do IPTU, sendo que, relativo a este, as informações foram apresentadas na 

Audiência Pública. Disse que o aporte de R$ 12 milhões de reais poderia ser 

aplicado na compra de equipamentos para a Secretaria de Infraestrutura, e 

também poderia melhorar as Unidades Básicas de Saúde das zonas rural e 

urbana. Questionou os dados apresentados, e que se as receitas estão acima do 

esperado porque investir esse valor do pré-sal em encargos sociais, se poderia 

ser investido em infraestrutura e melhorias. Fez mais algumas considerações. 

Seguindo vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), que saudou a todos. 

Disse que todas as administrações que passaram tiveram problemas, mas que 

alguns vereadores só apontam defeitos na atual gestão, e escondem atividades 

boas realizadas pela administração, pois existem várias obras sendo executadas 

no município. Afirmou que existem vários vereadores trabalhando, “correndo 

atrás de emendas” para melhoria no município, e que só assim os problemas 

apontados por alguns serão solucionados. Fez mais algumas considerações. 

Demilson Nunes Siqueira, que cumprimentou a todos os presentes.  Disse que 

fez uma indicação para revitalizar a ciclo-faixa e a ampliação até o trevo São 

Cristovão. Sobre a indicação do vereador Mequiel para realização da corrida da 

liberdade, os atletas se prontificaram a organizar e realizar o evento, se caso o 

Executivo não assumir tal realização. Comentou que visitou várias comunidades 

rurais, para verificar como se encontra as situações das estradas e constatou 

diversos pontos de atoleiros que lhe causam certa preocupação com o 

escoamento da produção rural e o transporte escolar e essas informações 

coletadas já foram repassadas para o secretario de Infraestrutura, e que irá 

aguardar que seja realizado o serviço de recuperação. Informou que esteve no 

final de semana acompanhando campeonatos de futebol que estão ocorrendo no 

município. Prosseguindo, o vereador Reinaldo de Souza (Lau), cumprimentou 

a todos. Afirmou que ouviu atentamente os pronunciamentos dos vereadores e 
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disse que esse período é muito crítico devido às fortes chuvas que vêm 

acontecendo no país todo e assim não é diferente na região, e devido a esta 

situação, as estradas estão nestas condições. Disse que esta gestão do Executivo 

está trabalhando e pensando no bem, no futuro do município, o contrário das 

gestões passadas, pois quando é constatado um problema, o Executivo precisa 

resolver definitivamente, para que não seja “desperdiçado” recurso público. 

Sobre a pavimentação asfaltica do bairro Boa Nova, disse que está sendo 

“arrancada pela força da água”, e afirmou que a mesma foi realizada há mais de 

vinte anos, sendo que agora, certas pessoas, estão usando as redes sociais para 

colocar a culpa da qualidade do asfalto no prefeito Asiel. A seguir, vereador 

Marcos Roberto Menin, que iniciou cumprimentando a todos.  Disse que ouviu 

atentamente os pronunciamentos dos vereadores e que respeita a opinião dos 

mesmos, sabe que as cobranças sempre são grandes, mas no ano de eleição são 

um pouco pior porque “sempre tem mais fiscal”, pois “estão de olho” na vaga de 

vereador e prefeito, até mesmo gravando vídeos “sem nexo” desrespeitando a 

classe do Legislativo do município, e que esta prática ocorre em todo o país. 

Informou que esteve em uma conversa com o Deputado Estadual Dilmar Dal 

Bosco, solicitando uma reunião com o Governador do Estado para realizarem a 

cobrança, referente ao recurso destinado para o bairro Boa Nova, já que o 

repasse está agendado para março, e cobrar também as pontes de estrutura 

metálica prometidas ao prefeito. Segundo o vereador, o deputado lhe informou 

que vêm recebendo diversas reclamações do estado, todas referentes a pontes 

danificadas devido às fortes chuvas, que estão fora do comum. Agradeceu e 

parabenizou ao Senador Jayme Campos pela emenda no valor aproximado de 

R$ um milhão e duzentos mil reais, sendo que este valor será destinado para a 

compra de um ônibus, e o restante do recurso para pavimentação dos bairros 

Jardim Panorama, Jardim Primavera e Jardim Renascer. Afirmou que a 

secretaria de obras precisa mesmo de um cronograma de atividade e de 

maquinários, e devido a isto, tem voto favorável à emenda do vereador Dida 

Pires e que os vereadores precisam encontrar uma solução. Em relação às 
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problemáticas na zona rural, o vereador lembrou que sempre os sitiantes e 

fazendeiros estão dispostos a ajudar e resolver os problemas, basta ter diálogo e 

explicar que é para um bem comum. Afirmou que já presenciou em outras 

administrações atrasarem 4, 5 meses a folha de pagamento, um fato que nunca 

ocorreu na administração do senhor Asiel, a diferença é que em tempos passados 

não existiam aplicativos de mensagens, portanto aparentavam-se como ótimas 

administrações. Fez mais algumas considerações. Prosseguindo, Vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto, que cumprimentou a todos. Falou que escutou 

atentamente os pronunciamentos e sobre a fala do vereador Luiz Carlos 

concordou com o mesmo, sobre a falta do cronograma de atividades futuras a ser 

realizado, porém o que dificulta é que esse mês está atípico, para a secretaria de 

infra-estrutura, devido a vários socorros ocorridos no perímetro urbano e rural, 

mas a secretaria já encaminhará para esta Casa de Leis as atividades realizadas. 

Informou que a prioridade de serviços hoje na secretaria de obras é a 

manutenção das ruas dos bairros Jardim Renascer, Jardim Panorama e Jardim 

Universitário, além dos términos dos bueiros e pontes. Informou que está sendo 

realizada operação “tapa buraco” e a limpeza de escolas, postos de saúde e áreas 

públicas. Disse que está acompanhando os procedimentos para realização do 

concurso público no âmbito do Executivo, e em conversa com o prefeito a 

ordem é que seja realizado o mais rápido possível. Fez mais alguns 

agradecimentos. O Senhor Presidente, vereador Emerson Sais Machado, 

passou a condução dos trabalhos ao Primeiro Secretário para fazer uso da 

tribuna.  Saudou a todos presentes. Afirmou que, ouvindo atentamente os demais 

vereadores observou que a “campanha chegou mais cedo este ano”. Falou que os 

vereadores devem cobrar e questionar, mas não esquecer as coisas boas que 

estão sendo realizadas. Disse que os vereadores podem questionar a 

administração, mas pediu para que não falem mal do município. Afirmou que a 

gestão do prefeito Asiel tem suas falhas, mas que é muito boa, se comparada 

com as anteriores, pois há várias obras e melhorias no município sendo 

entregues para a população. Afirmou que não adianta só criticar, precisa trazer 
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emendas para solucionar os problemas do município. Fez mais algumas 

considerações. Retornando a presidência, o Senhor Presidente pediu a 

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

Passando à Ordem do Dia, foram lidas e submetidas à deliberação do plenário 

as seguintes matérias: 11)) OOffíícciioo  nnºº  002288//22002200 (requer a utilização do Plenário 

Arnaldo Corcino da Rocha, para o dia 21/03/2020, a partir das 19h00min, 

juntamente com todos os aparelhos de som e microfones para a realização de um 

ato Político Partidário do MDB), de autoria do Movimento Democrático 

Brasileiro, o qual, não havendo discussão, a matéria foi colocada em votação, a 

qual foi aprovada por unanimidade. 22))  IInnddiiccaaççããoo  nnºº  005588//22002200  (indica ao Prefeito 

Municipal de Alta Floresta, Sr. Asiel Bezerra de Araújo, com cópia ao Conselho 

Municipal de Saúde, após apreciação e aquiescência do soberano Plenário, a 

necessidade do município promover o encaminhamento do projeto de lei que 

autoriza o pagamento do incentivo financeiro as ACS (Agentes Comunitárias de 

Saúde) e ACE (Agentes de Combate a Endemias), de autoria da vereadora Elisa 

Gomes Machado. O qual, aberta as discussões foi discutido pelos vereadores: 

Elisa Gomes Machado, que pediu voto favorável ao vereadores, que a 

indicação solicita do prefeito que seja encaminhado a esta Casa de Lei um 

Projeto de Lei similar ao que está em anexo a propositura, para que o assunto de 

pagamento do incentivo financeiro às ACS (Agentes Comunitárias de Saúde) e 

ACE (Agentes de Combate a Endemias), seja debatido, analisado e votado pelo 

Poder Legislativo, assim garantindo essa bonificação à classe. 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 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 10h48min. O Senhor Presidente declarou 

encerrada a presente Sessão, e eu, Carlos Henrique de Lima Nascimento, Agente 

Legislativo Parlamentar, lavrei e digitei a presente Ata, que após lida e achada 
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conforme, vai por mim subscrita, deliberada, autografada e assinada pelos 

membros da Mesa Diretora e demais Vereadores. 


