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Ata da vigésima Sessão Ordinária, da primeira Sessão Legislativa, da nona 

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia primeiro de agosto de 

dois mil e dezessete, com início às nove horas e dezenove minutos, sob a 

Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, 

bem como, a presença dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto, 

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

José Aparecido dos Santos (Cidão), José Elói Crestani, Marcos Roberto Menin, 

Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen Dias dos Santos (Tuti), Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida Pires) e Valdecir José dos Santos (Mendonça). De princípio o 

Senhor Presidente cumprimentou à todos e solicitou do Senhor Secretário a 

leitura da lista de presença, o qual assim o fez. Verificado o quórum e pedindo a 

proteção de Deus o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão. 

Passando ao Expediente, foi colocada em discussão e votação, a Ata da Sessão 

anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Neste momento o Senhor 

Presidente comunicou que, de acordo com o Inciso III, Parágrafo 3º, Artigo 108 

do Regimento Interno desta Casa, será realizado o sorteio bimestral para 

assegurar a ordem do uso da Tribuna, e convidou os Senhores Vereadores para 

virem até a Mesa Diretora para a realização do sorteio. Após o sorteio ficou a 

seguinte ordem: 1ª Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto; 2º Vereador Charles 

Miranda Medeiros; 3º Vereador Mequiel Zacarias Ferreira; 4º Vereador Marcos 

Roberto Menin; 5º Vereador José Aparecido dos Santos (Cidão); 6ª Vereadora 

Elisa Gomes Machado; 7º Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça); 8º 

Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti); 9º Vereador Demilson Nunes Siqueira; 

10º Vereador José Elói Crestani; 11º Vereador Luiz Carlos de Queiróz, e 12º 

Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida). Em seguida o Senhor Secretário 

fez a leitura das seguintes correspondências recebidas: Comunicados do 

Ministério da Educação informando liberação de recursos financeiros destinados 

a execução de Programas do FNDE à Prefeitura Municipal de Alta Floresta, e 

Ofício da Assistente de Gabinete, Elisangela Aparecida Trizzi, justificando a 

ausência do Vereador Luiz Carlos de Queiróz, na presente Sessão. Passando ao 
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uso da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que 

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

inscrição. A primeira a usar da Tribuna foi a Vereadora Aparecida Scatambuli 

Sicuto, a qual cumprimentou aos presentes e de início ressaltou o começo do 

segundo semestre do ano, afirmando estar animada, com objetivos de fiscalizar, 

legislar e acompanhar o que está acontecendo no município, enfatizando que as 

coisas no município estão começando a caminhar. Agradeceu. Na sequência 

usou da Tribuna o Vereador Charles Miranda Medeiros, o qual 

cumprimentou a todos e de princípio parabenizou o desenvolvimento político, 

social e empresarial do Presidente Emerson Machado. Salientou que, com a 

aprovação do aumento dos valores das licitações e das cartas convites, espera 

que a Prefeitura comece a andar, enfatizando que a administração municipal está 

parada, e espera que o Prefeito Asiel faça uma nova Reforma Administrativa o 

mais breve possível e também, um teste seletivo, pois, várias Secretarias estão 

precisando de pessoas qualificadas, frisou que o Executivo tem que fazer uma 

nova estratégica de Governo. Destacou que conversou com o Secretário de 

Saúde, onde o mesmo lhe disse que está tentando se enquadrar no que ele pode 

fazer, mas suas ferramentas estão muito reduzidas, pois, há uma grande pressão 

do Ministério Público nas questões constitucionais. Reafirma que o Executivo 

tem que se adequar a realidade e fazer uma gestão consciente, com redução de 

custos, fazendo uma gestão eficiente com eficácia, principalmente, dentro da 

legalidade, acentuou que a Câmara vem acreditando no Executivo, e que a 

maioria dos projetos que vem da Prefeitura é aprovada, mostrando que há uma 

grande participação do Legislativo nos assuntos do município, mas que precisa 

haver um esforço maior do Executivo. Falou em relação à aprovação das Contas 

da Prefeitura, afirmando que, não consegue mais aprovar, mas que, consegue 

diminuir o prejuízo, amenizando a situação para a sociedade. Finalizando pediu, 

ao Presidente Emerson Machado para fazer um ofício, solicitando a presença do 

Prefeito na Câmara para esclarecer as atividades de suas Secretarias, pois, a 

sociedade não está satisfeita e tem que ver onde está o erro, em qual Secretaria, 
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ajudando, assim, a sociedade. Após fez uso da Tribuna o Vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira, o qual cumprimentou à todos e de início acentuou que, 

apesar do recesso, as demandas e problemas continuaram, e que os Vereadores 

sempre são convocados para resolver as situações e as dificuldades, mas que, 

com as Sessões Ordinárias, a resolução se torna mais forte, pois, tem a condição 

do uso da Tribuna. Destacou a cobrança e organização das associações de 

bairros e sua importância, fazendo, assim, com que a população acompanhe os 

trabalhos do Legislativo. Cumprimentou a Senhora Sara que foi eleita Presidente 

do bairro Cidade Bela. Salientou que o segundo semestre é bastante importante. 

Disse que já teve semana passada a audiência do PPA, (Plano Plurianual) onde o 

mesmo tem uma grande responsabilidade em estabelecer uma política para os 

próximos quatro anos. Ressaltou as palavras do Vereador Charles, afirmando 

que, pensar em um planejamento na situação atual do município é bastante 

preocupante. Destacou que, antes de vir para a Sessão, fez uma lista das coisas 

que precisava falar, e notou que há uma continuação de demandas iguais, e que a 

evolução do Executivo está muito lenta em relação a demanda do município, 

ficando cansativo para os Vereadores e para a população. Convidou todos os 

Vereadores para fazer uma discussão profunda no PPA para, assim, poderem 

desenvolver os trabalhos, dando o suporte que o Prefeito precisa. Disse também, 

sobre a conclusão do plano municipal de saneamento básico, que será realizado 

no segundo semestre, sendo uma política de vinte anos, e que precisa ser levado 

a sério. Acentuou também, sobre a questão da organização administrativa da 

Prefeitura, afirmando que, está ficando muito chato o tanto de reformas 

administrativas que já teve esse ano, e que ainda terá mais uma a ser discutida, 

só espera que não seja em Regime de Urgência, enfatizando a quantidade de 

Sessão Extraordinária que teve no primeiro semestre, afirmando que, espera que 

tenha uma diminuição dessas Sessões no segundo semestre, evitando desgastes 

com publicações que não condiz com a realidade. Disse que precisa-se amenizar 

os problemas, realizando um bom trabalho para mostrar à população. 

Finalizando falou sobre a reunião mensal com Prefeito, e que, infelizmente, não 
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acontece, e que o Regimento reza que o mesmo tem que vir à Câmara de seis em 

seis meses, e já deu o prazo e ele não veio, solicitou então ao Presidente 

Emerson Machado, que cobre a presença do Executivo, pois, se o mesmo quer 

que o Legislativo ajude, tem que dar condição, porque, o município necessita de 

um novo rumo. Na sequência usou da Tribuna o Vereador Marcos Roberto 

Menin, o qual cumprimentou aos presentes e iniciou destacando a falta do “Seu 

Cabeça” no Plenário, deixando seus sentimentos à sua família, afirmando que o 

mesmo fará falta. Relatou algumas coisas que fez no período do recesso, disse 

que foi à Cuiabá onde teve uma reunião com o Senhor Cândido Teles, no 

gabinete do Deputado Romoaldo, junto com o Senhor Valdir, da Empresa Terra 

Consultoria, para achar um caminho da regularização fundiária. Disse que 

também esteve no bairro Jardim Primavera, em uma reunião com moradores e 

com alguns Vereadores, e que foi também em uma reunião no bairro Bom 

Pastor. Salientou que esteve reunido com o Senhor Vicente da Riva, o Prefeito 

Asiel e os empresários de Sinop, para conseguirem a área do Portal Servidor, 

afirma que, acredita que em breve terão uma boa notícia. Enfatizou que esteve 

na cidade de Paranaíta protocolando ofício com o Prefeito Toni e, também, em 

Carlinda, com a Prefeita Carmem, para resolver a problemática do lixão, para 

ver se conseguem fazer o consórcio para resolver o problema de vez. Destacou 

ainda que, também esteve reunido com os moradores da Vila Rural I e II, com o 

Secretário de Agricultura, Senhor Altamir, e a Secretária de Desenvolvimento, 

Senhora Elza, onde foi colocada a parte técnica para a regularização fundiária, 

fazendo com que o povo entendesse o caminho, afirmando que foi unânime a 

aceitação. Disse que teve uma reunião com o Presidente do DETRAN, onde o 

mesmo apresentou ao Prefeito um novo projeto da nova sede do DETRAN, 

afirmando que o projeto é bom, e que o município só tem a ganhar. Finalizando 

agradeceu a atenção do Engenheiro Fernando, por acompanhar os trabalhos da 

Secretaria de Obras. Após fez uso da Tribuna o Vereador José Aparecido dos 

Santos (Cidão), o qual cumprimentou a todos e de início disse estar preocupado 

com o município. Falou que as palavras do Vereador Charles, também são as 
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suas, salientou que vê uma cidade com grande desenvolvimento, porém, parada, 

passando por um momento muito difícil. Acentuou que a Secretaria de 

Infraestrutura é o coração da cidade, e o Secretário e funcionários estão com 

vontade de trabalhar, mas estão com “pés e mãos” atados, sem condições de 

trabalho. Falou que o bairro Boa Nova precisa, urgentemente, que arrume a 

ponte, mas que, segundo informações, os materiais estão prontos, no entanto, 

não tem funcionários para fazer a ponte, frisando que precisa, urgentemente, 

contratar funcionários para realizar as obras, e que não sabe como irão ser feitas 

essas contratações, por isso, precisa-se marcar uma reunião com o Prefeito, 

urgente, para poderem dar uma resposta à população. Em seguida fez uso da 

palavra a Vereadora Elisa Gomes Machado, a qual cumprimentou aos 

presentes e de início deixou os sentimentos pela morte do Senhor Cabeça. 

Desejou boa sorte aos colegas Vereadores, neste segundo semestre, salientando 

ser um semestre de grandes lutas, afirmando que as vitórias só dependem do 

Prefeito, que é executor de todas as leis, que é a pessoa que está para atender. 

Diz ser sabedora que a Prefeitura passa por uma dificuldade imensa de pessoal, 

mas, frisa que, quando o projeto de lei é de interesse de alguém, vem em Regime 

de Urgência e é votado em quinze minutos, questionando porque não é mandado 

um projeto em Regime de Urgência onde resolva o problema das contratações 

urgentes que precisa no município. Disse que o Prefeito precisa olhar com 

carinho e atenção para o município, destacando que na saúde está uma 

dificuldade imensa, faltando funcionários para atender a população, afirmando 

que, se o teste seletivo estava previsto, deveriam ter trabalhado o mesmo, 

dizendo que todos os colegas Vereadores estão sentindo o que ela está falando, 

porque, como ela, são cobrados pela população. Disse que os bairros estão 

sofrendo sem molhagem de rua, não tem como patrolar as ruas porque não tem 

caminhão pipa para molhar, citou ainda que, as escolas da zona rural não 

recomeçaram as aulas, porque não foi pago o transporte escolar, afirmando estar 

indignada, porque os Vereadores estão fazendo de tudo para ajudar o município 

e, infelizmente, nada acontece. Ressaltou que o município está prestes a perder 
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oito milhões e novecentos mil reais que é para a construção do CDP, disse que 

foram feitas várias reuniões, e o Prefeito tem o poder e a capacidade de decidir, 

e nada foi resolvido, disse que o Legislativo só pode cobrar, mas o Prefeito que 

tem que executar. Finalizando disse que a saúde e a educação do município 

estão sofrendo bastante, e que, segundo o Secretário de Saúde, terá um teste 

seletivo este mês, para contratação de funcionários, disse ainda que, fez muitas 

cobranças sobre a reforma das duas vãs da Secretaria de Saúde e, segundo 

informações, a reforma está em andamento, reafirmando ter participado muito 

da Secretaria de Saúde fazendo cobranças. Após fez uso da Tribuna o Vereador 

Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual cumprimentou aos presentes e 

inicialmente mencionou a figura do “Seu Cabeça”, que partiu, mas deixou 

muitas lembranças marcantes. Enfatizou a situação atual do Brasil e do 

município de Alta Floresta, acentuando que, nosso município está passando por 

uma face boa, afirmando que poderia ficar os sete minutos falando das coisas 

boas que estão acontecendo no município, salientando que o município está 

sobrevivendo somente pelos recursos municipais, pois, não está acontecendo os 

repasses previstos, nem federais nem estaduais, ressaltando que o município não 

tem como andar se não forem repassados os recursos de direito, mas, mesmo 

assim, reafirma que o município está crescendo, com muitas construções, 

faltando, somente, a aplicação da política da maneira que deve ser.  Comentou 

que a problemática da saúde e da educação sempre existirá, e que, a saúde e a 

educação precisam melhorar sempre, nunca chegando a um denominador final, 

porque, sempre irá ter problemas. Disse que concorda com o discurso do 

Vereador Charles, que precisa contratar pessoas, ressaltando a necessidade 

urgente de um teste seletivo no município, dizendo que o mesmo está parado por 

falta de mão de obra, pois, foi despedido quem realmente trabalhava, e precisa 

tomar providências sobre algumas situações, e que deve haver um planejamento 

no município para continuar a andar, afirmando que o Prefeito Asiel vem 

fazendo um grande trabalho, e que as dificuldades são normais, mas tem que 

continuar a batalha. Após fez uso da Tribuna o Vereador Oslen Dias dos 
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Santos (Tuti), o qual cumprimentou à todos e de princípio salientou que a 

situação do município é delicada, muito grave, citando que há ônibus quebrado, 

falta de pagamento, não tem mecânico na Secretaria de Obras, e salientando que, 

depois da Normativa, nenhum profissional quer trabalhar por um salário 

mínimo. Aparte da Vereadora Elisa, a qual disse que mandaram os funcionários 

embora antes de sancionar a lei, salientando que, se sabiam que precisavam dos 

mecânicos na Secretaria para reformar os ônibus, porque mandaram embora 

antes de sancionar a lei, enfatizando que a lei foi sancionada esta semana, e já 

faz algum tempo que demitiram os funcionários, pediu que mandem uma nova 

tabela de valores para a Câmara. Retornando, Tuti disse que cobrou na Sessão 

que foi votado o enquadramento do salário base, enfatizando que não está vendo 

nenhum movimento para resolver os problemas do município, dizendo que já 

está fazendo dez dias, afirmando que há uma necessidade da parte jurídica da 

Prefeitura se mexer urgentemente, pois, não é só a Secretaria de Obras que está 

parada, que a educação e a saúde também estão paradas, e que, segundo 

informações, para se contratar via OS (Organização Social), talvez só a saúde 

poderá contratar. Disse que, independentemente da votação da lei, o Prefeito 

teria feito as demissões, porque tinha que se cumprir a lei, disse que várias vezes 

falou na Tribuna que o Executivo não ia dar conta, arrecadando oito milhões e 

quatrocentos mil reais e gastando seis milhões e quinhentos mil reais com folha, 

mas, precisam achar uma solução para ajudar o Executivo. Disse que Vereador 

de base é mais cobrado que a oposição, mas que a Prefeitura não aceita palpite, 

não tendo como abrir serviços sem funcionários para trabalhar, e que daqui uns 

quarenta dias começa a chover, tendo um prazo curto para os serviços. 

Finalizando disse que há uma necessidade urgente de se organizar o município, 

e precisam tomar atitudes urgentes, pedindo ao Presidente que marque uma 

reunião com os advogados da Prefeitura para achar uma solução, porque os 

Vereadores estão aqui para ajudar o município. Em seguida usou da palavra o 

Vereador Demilson Nunes Siqueira, o qual cumprimentou a todos e 

inicialmente disse que vem acompanhando o esporte do município e da região, 
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que está acontecendo os campeonatos regionais em Alta Floresta, Carlinda e 

Paranaíta, e a final será em Alta Floresta no bairro Santa Maria, e convidou a 

todos para participar dos campeonatos que estão acontecendo no município. 

Finalizando deixou seus sentimentos à família do “Seu Cabeça”, que faleceu no 

último dia treze de julho. A seguir fez uso da palavra o Vereador José Elói 

Crestani, o qual cumprimentou aos presentes e de princípio pediu um minuto de 

silêncio pela morte do seu sobrinho, que morreu no último final de semana. 

Informou que na próxima Sessão estará apresentando o seu afastamento da 

liderança do Prefeito Asiel. A seguir fez uso da palavra o Vereador Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida), o qual cumprimentou aos presentes e de princípio 

disse que ouviu o pronunciamento dos companheiros Vereadores e que, na 

ocasião, pediu que a matéria em Regime de Urgência fosse deliberada com mais 

tranquilidade, o que ocasionou um transtorno à administração. Lembrou que 

havia uma emenda de sua autoria de 2008 (dois mil e oito), onde abria brechas 

para contratar pessoas com um salário justo, de acordo com sua função, mas que 

a mesma foi revogada e, agora, o município precisa ter um concurso público, 

porém, enquanto isso não acontece, precisa ter contratação em alguns setores, 

mas, precisa haver um salário de acordo com o currículo e a formação de cada 

um, no entanto, na matéria, muitas categorias ficaram com um salário mínimo, 

então, surgiu uma dificuldade grande, e que, segundo foi informado, a prefeitura 

fez esta proposta alegando que o Ministério Público tinha pedido verbalmente, 

desta forma, disse que pediu uma reunião com o Ministério Público para se 

esclarecer a situação, enfatizando que precisa marcar uma reunião, urgente, com 

a Assessoria Jurídica da Prefeitura, para sanar esta problemática, contratando as 

pessoas com salários dignos e justos, disse ainda que, tem que fazer o teste 

seletivo para resolver a situação. Frisou que perderam profissionais bons e, 

agora, as Secretarias estão sem equipes. Comentou que esteve na cadeia pública 

e pediu uma reunião com a Comissão dos Direitos Humanos, porque os presos 

estão amontoados, e precisa haver um local que dê condições para os mesmos 

cumprirem suas penas, e que estão correndo o risco de perder a verba da 
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construção do Centro de Detenção Provisória, solicitando que cada Vereador 

pressione o Governo para a construção do Centro. Aparte da Vereadora Elisa, a 

qual esclareceu que a luta não é para conseguir o recurso e, sim, o terreno, e que 

o município já disponibilizou dois, mas eles não aceitaram nenhum, e que o 

terreno que eles aceitam não é do município e, sim, da INDECO. Disse que 

foram feitas duas reuniões com o Ministério Público, junto com o Prefeito, para 

tentar negociar a área, mas que a decisão final é do Executivo. Retornando, Dida 

disse que a Vereadora está certa, mas tem que haver um esforço político, porque 

tem vários municípios pleiteando esse recurso, e precisa se buscar força política 

para não continuar com os detentos amontoados e sem estrutura. A seguir o 

Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, passou a Presidência 

ao seu Vice para fazer uso da Tribuna. De princípio cumprimentou aos presentes 

e iniciou deixando seus sentimentos à família do “Seu Cabeça” e também à 

família do Vereador Elói pela perda de seu sobrinho. Disse que fez um curso 

EMPRETEC no SEBRAE, e indica que todos fazem, afirmando ser um curso 

diferenciado e muito bom. Informou que fez um ofício para Prefeitura cobrando 

a situação atual do Lar dos Idosos, então, recebeu um ofício em resposta, 

afirmando que o município está em dias com a Entidade. Fez agradecimentos à 

equipe da Secretaria de Obras, na pessoa do Secretário Senhor Elói, onde, em 

visitas aos postos de saúde, fez um levantamento dos problemas existentes e, 

repassando à Secretaria, a maioria já foi solucionado. Falou que vê vários 

Vereadores falando do Executivo, porém, lembra que todos os Vereadores 

cobrou do Executivo que deveria mandar embora as pessoas, para enxugar a 

folha, e o Prefeito, por ordem judicial, fez, aí vem os mesmos Vereadores na 

Tribuna e pedem para contratar novamente, afirmando não concordar com a 

postura dos mesmos e, que precisam pensar um pouco mais, e não só falar em 

ajudar, só falar não resolve, precisa se achar uma saída. Comentou que, apesar 

do que está acontecendo, no recesso houve várias inaugurações de obras, e a 

Prefeitura está trabalhando, na medida do possível, mas está, e que no passado 

não tinha inauguração de nada, e não era questionada. Disse que na realidade a 
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questão é que a Prefeitura não tem dinheiro para pagar, os repasses do Governo 

diminuíram, todas as Prefeituras estão em dificuldades. Falou que a emenda foi 

revogada, porque estava errada, de maneira irregular, criando um problema 

ainda maior, salientou que os Vereadores não podem fazer uma emenda que 

autorize o Prefeito a pagar a mais para um funcionário e menos para outro, é 

inconstitucional, a Câmara não pode fazer, e que, se todos viessem com um 

plano de carreira, não tinha esse problema. Ressaltou que fez um Requerimento 

querendo saber como está a situação dos cento e setenta e quatro nomeados, 

dizendo que o Prefeito pode demitir alguns dos nomeados e contratar outros para 

fazer uma frente de trabalho, nomeando e não contratando, para a Secretaria de 

Obras, pois, seria uma solução para resolver os problemas, nomeando, também, 

mais algumas pessoas nos postos de saúde, afirmando ser uma saída, até que a 

Prefeitura volte com os repasses normalmente, lembrando à todos que a 

Prefeitura não vende e nem compra nada, vive de recursos, sendo apenas 

impostos, disse que deve se fazer uma Reforma Tributária, conscientizando a 

população da necessidade de se pagar os impostos. Observou que, falar que está 

feio é fácil, duro é achar solução. Enfatizou aos Vereadores da base que, quando 

o Prefeito precisar de um projeto importante, que é bom para o município, os 

mesmos não devem ser covardes e fugir do voto, porque o voto é importante, e 

não devem ficar em cima do muro, porque foram eleitos para isso. Finalizando 

disse que estará mandando o ofício solicitando ao Prefeito uma reunião, 

sugerindo que seja toda primeira terça-feira do mês, às sete horas e trinta da 

manhã, na sala de reunião. Retornando à Presidência, o Senhor Presidente 

solicitou do Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo 

regimental, o qual todos concordaram. Passando à Ordem do Dia, foi colocado 

em deliberação o Requerimento nº 033/2017, de autoria da Vereadora Elisa 

Gomes Machado e do Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires), que, 

“REQUEREM que seja oficiado o Secretário Municipal de Saúde, Senhor 

Adonis Pacheco Sampaio, para que repasse a esta Casa de Leis, amplas e 

concretas informações sobre as transferências dos recursos financeiros de 
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responsabilidade do Estado ao custeio da Saúde do município, especificando os 

valores obrigatórios por áreas distintas (Atenção Básica, Assistência 

Farmacêutica e outras), se há regularidade nos repasses, se existem repasses em 

atraso em qual o período relativo, entre outras que julgar necessário, além disto, 

informar também se o município está regular com o Consórcio Municipal de 

Saúde, para apreciação”, o qual foi discutido pela Vereadora Elisa Gomes 

Machado, a qual disse que, o objetivo do Requerimento é exatamente estar 

ajudando o Prefeito e o Secretário de Saúde a fazer as cobranças junto ao 

Governo do Estado, porque, não sabem quanto que o Governo está deixando de 

passar para o município e, quais os meses em atraso, falou que pediu por escrito 

para que os vereadores possam cobrar, através dos Deputados que tem mais 

afinidade, a atualização dos atrasos dos repasses com o município. Após 

discussões a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Neste momento o Senhor Presidente, Emerson Machado, 

parabenizou o Requerimento e disse que realmente é importante. Após, o Senhor 

Presidente comunicou os 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, o Senhor 

Presidente declarou encerrada a presente Sessão, às dez horas e trinta e nove 

minutos.   


