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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, do dia dez do mês de março 

do ano de dois mil e vinte, com início às 09hxxmin, 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 

3ª, 4ª e 5ª Sessão Ordinária, as quais foram aprovadas por unanimidade. 

Prosseguindo solicitou o senhor secretário a leitura das correspondências 

recebidas Oficio n° 021/2020 – CGMP-MT, que informa que as correições 

ordinárias nas Promotorias de Justiça da Comarca de Alta Floresta serão 

realizadas, em conformidade com a tabela, oportunidade em que membro desta 

Corregedoria-Geral estará a disposição das partes e interessados que pretendam 

apresentar sugestões ou reclamações acerca dos serviços prestado pelas 

unidades. Oficio nº 002/2020-DL, que encaminha relação de procvessos 

licitatórios homologados no mês de fevereiro do corrente ano. Ofício nº 

057/2020-DE, Encaminha o balancete Financeiro relativo ao mês de Janeiro de 

2020. Senhor presidente solicitou do Senhor Secretário a leitura das seguintes 

matérias em apresentação: Indicação n° 071, 072, 073, 074 e 075/2020 de 

autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicação n° 076/2020 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 
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primeiro a utilizar a tribuna foi o vereador, Luiz Carlos de Queiroz, o qual 

iniciou sua fala cumprimentando a todos.  

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

presentes.  

Prosseguindo, o vereador Mequiel Zacarias Ferreira iniciou sua fala 

cumprimentando a todas e todos os presentes.  

Ato contínuo, Charles Miranda Medeiros que cumprimentou a todos.  

Próxima vereadora Elisa Gomes Machado cumprimentou a todos.  

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

Fez mais algumas considerações. Demilson Nunes Siqueira, que cumprimentou 

a todos os presentes.  

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

A seguir, vereador Marcos Roberto Menin, que iniciou cumprimentando a 

todos.   

Prosseguindo, Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, que cumprimentou a 

todos.  

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

trabalhos ao Primeiro Secretário para fazer uso da tribuna.   

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)) Requerimento nnºº  002233//22002200 (requer que 

seja oficiado o Secretário Municipal de Saúde, senhor MARCELO DE ALÉCIO 

COSTA, que encaminhe concretas informações a esta Casa de Leis sobre o 
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fechamento do Posto de Saúde Nova Aliança, além disto, elementos de quais as 

providências em relação as unidades sucateadas, retirada da medicação básica, o 

alto número de pendências de exames, e ainda quais as estratégias que estão 

sendo adotadas para melhora do atendimento à população usuária dos serviços 

públicos de saúde,  para apreciação), de autoria do vereador Silvino Carlos Pires 

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

qual foi aprovada por unanimidade. 22))  RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  002244//22002200  (requer que 

seja oficializado o Prefeito Municipal, Sr. Asiel Bezerra de Araújo, com o envio 

de cópia ao TCE (Tribunal de Contas de Mato Grosso), que através do órgão 

competente envie para esta Casa de Leis o Balanço Geral do município referente 

ao ano de 2019, conforme estabelecidos nos dispositivos legais pelo § 3º do art. 

31 da Constituição Federal e art. 209 da Constituição Estadual), 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,  

33))  RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  002255//22002200  (requer que seja oficiado o Secretário Municipal de 

Saúde, 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, 

devendo constar cargo, função, data da nomeação e do contrato, valor da 

remuneração e qual departamento daquela secretaria encontra-se lotado, para 

apreciação.), de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado. O qual, aberta as 

discussões foi discutido pelos vereadores: 

4) Ofício nº 003/2020 (requer a utilização do Plenário Arnaldo Corcino da 

Rocha, para o dia 13/3/2020, a partir das 19h00min, incluindo sistema de 

climatização, para a realização de uma reunião do partido e convidados do 

PDT/AF.), de autoria do Partido Democrático Trabalhista de Alta Floresta  

5) Indicação nº 068/2020 (indica ao Prefeito Municipal de Alta Floresta, Sr. 

Asiel Bezerra de Araújo, com cópia a Associação Protetora Amamos Animais, 
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que proceda com a imediata regulamentação e cumprimento da Lei Estadual 

10.740, DE 10 DE AGOSTO DE 2018 que “Dispõe sobre a proteção, a 

identificação e o controle populacional de cães e gatos no Estado de Mato 

Grosso e dá outras providências.), de autoria do vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira 

 

6) Indicação nº 069/2020 (indica ao Prefeito Municipal de Alta Floresta, Sr. 

Asiel Bezerra de Araújo, com cópia a Associação Protetora Amamos Animais, 

que cumpra a Lei Municipal N.º 2.482/2019 que “INSTITUI A SEMANA 

MUNICIPAL DE INCENTIVO E ORIENTAÇÃO DA POSSE 

RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, A SER REALIZADA 

ANUALMENTE NA PRIMEIRA SEMANA DE AGOSTO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS), de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira 

 

7) Indicação nº 070/2020 (indica ao Prefeito Municipal de Alta Floresta, Sr. 

Asiel Bezerra de Araújo, com cópia a Associação Protetora Amamos Animais, 

que proceda com estudo e implementação da legislação relativa a posse 

responsável de animais domésticos, fazendo constar as medidas preventivas e 

punitivas (multas), bem como, o sistema de fiscalização referente.), de autoria 

do vereador Mequiel Zacarias Ferreira. 

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 xxhxxmin. O Senhor Presidente 

declarou encerrada a presente Sessão, e eu, Carlos Henrique de Lima 

Nascimento, Agente Legislativo Parlamentar, lavrei e digitei a presente Ata, que 

após lida e achada conforme, vai por mim subscrita, deliberada, autografada e 

assinada pelos membros da Mesa Diretora e demais Vereadores. 


