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

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia vinte e dois de 

agosto de dois mil e dezessete, com início às nove horas e cinco minutos, 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, José Aparecido dos Santos (Cidão), José Elói Crestani, Luiz Carlos de 

Queiróz, 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 todos e 

solicitou do Senhor Secretário a leitura da lista de presença, o qual assim o fez. 

Constatada a ausência, ainda que assinaram a lista de presença, dos vereadores 

Oslen Dias dos Santos (Tuti) e Valdecir José dos Santos (Mendonça), 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, ainda observada a ausência dos 

referidos vereadores. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

correspondências recebidas: Ofício da Direção Executiva do Instituto de 

Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta (IPREAF), encaminhando a 

esta Casa o balancete financeiro referente ao mês de julho de 2017. Após, o 

Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: 

Indicação nº 151/2017, do Vereador Demilson Nunes Siqueira; e indicações n.ºs 

152, 153, 154, 155, 156 e 157/2017, da Vereadora Elisa Gomes Machado. 

Concluída a leitura, o Senhor Presidente informou que as matérias ora 

apresentadas seriam encaminhadas conforme disposição regimental. Neste 

intermédio, o Senhor Presidente anunciou a presença do Vereador Oslen Dias 

dos Santos (Tuti) e Valdecir José dos Santos (Mendonça), salientando que os 

mesmos assinaram a lista de presença, mas estavam ausentes e isto dificulta os 

trabalhos, além disto, falou também que ata foi deliberada e os votos dos 

mesmos não foram computados, logo, sugeriu ao departamento competente 
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desta Casa o estudo de uma emenda ao Regimento estabelecendo regras sobre 

este assunto.  Passando ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos 

Senhores Vereadores que o tempo destinado a cada um seria de sete minutos, 

conforme sorteio bimestral e inscrição. A primeira a usar da Tribuna foi a 

Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, a qual cumprimentou aos presentes 

e de início parabenizou o prefeito e o vereador Cidão pelo lançamento da obra 

da ponte do bairro Boa Nova, destacando que em poucos dias o município terá 

uma nova ponte e com grande durabilidade. Em seguida, fez um pedido ao líder 

do prefeito, vereador Mendonça, quanto a situação atual da coleta de lixo no 

município, falou de sua preocupação com os lixões, pois em breve começará o 

tempo chuvoso, além de inúmeras reclamações por motivo do fogo, destacando 

que há denúncias no Ministério Público, logo, solicitou que a secretaria 

responsável tome medidas o mais rápido possível, para que assim o lixo não 

chegue na rodovia. Outrossim, a vereadora acentuou que as pessoas estão 

ameaçando levarem os lixos para a frente da prefeitura e da casa dos vereadores 

e que, portanto, precisam haver providências à esta problemática, necessita-se 

arrumar os caminhões de lixo, que esteve no bairro Universitário e o local está 

um lixo só. Concluiu sua fala solicitando ao líder, vereador Mendonça, que leve 

ao executivo suas reivindicações. Na sequência usou da Tribuna o Vereador 

Charles Miranda Medeiros, o qual cumprimentou a todos e de princípio falou 

da reunião com o secretário de saúde ocorrida nesta Casa, dizendo que mesmo 

trouxe conforto ao falar das medidas que o município está tomando para 

diminuir custos e regularizar os remédios nos postos de saúde. Salientou que 

todos os vereadores que participaram da reunião conseguiram tirar suas dúvidas 

e fazer suas reivindicações. Continuando, Charles falou de sua preocupação 

sobre as conversas que estão rodando que o secretário de saúde não ficará no 

município, afirmando que isto é lamentável, porque em quatro meses de gestão, 

pelo fato do mesmo não ter nenhum vínculo político com ninguém,  conseguiu 

cumprir com diversas necessidades do setor. Disse ter uma grande preocupação 

com a infraestrutura da saúde, e que, desde 2009, no mandato da prefeita Maria 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 3 de 18 
 

Avenida Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716 

email: separcmaf@gmail.com _ site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

 

Izaura, quando entrou na câmara, vem cobrando que se cumpra a Constituição e 

a Lei Orgânica do município, sobre a questão de insalubridade, e que agora com 

a reorganização da saúde há uma expectativa para que consiga pagar essas 

insalubridades, que vai ser dez, vinte ou quarenta por cento, de acordo com o 

grau de risco dos efetivos e contratados, inclusive que, futuramente, os 

pagamentos que não foram feitos deverão ser pagos retroativos, porque é de 

direito do cidadão o pagamento, nem que for no momento da aposentadoria. 

Continuando sua fala, o vereador tratou das condições que os usuários dos 

postos de saúde dos bairros Jardim Primavera e Araras aguardam pelo 

atendimento, citando que se trata de um lugar externo que pega sol, poeira e 

muito calor, sendo muito desconfortável, sentados num banquinho de madeira 

ou debaixo de uma árvore correndo riscos. Acrescentando, disse que o SUS 

recomendou quinze minutos de atendimento ao paciente. Outrossim, o vereador 

apelou para que Secretaria de Obras faça pelo menos a parte de alvenaria da 

recepção, porque a climatização já está disponível, informando que através de 

um pedido seu a empresa Kebec doou equipamentos de ar condicionado. Para 

finalizar, o Charles parabenizou o vereador Cidão pelo esforço e conquista da 

obra da ponte do bairro Boa Nova. Após fez uso da Tribuna o Vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira, o qual, cumprimentando todos, iniciou 

parabenizando a nova presidente da Associação de Moradores do bairro Cidade 

Bela - AMOCIB, onde esteve prestigiando a cerimônia de posse da nova 

direção. Falou que é mais uma associação que, na medida do possível, está se 

organizando, fazendo referência ao discurso do vereador Marcos Menin na 

sessão anterior, na qual o mesmo destacou as dificuldades enfrentadas pelas 

associações de bairro.  Em seguida, o vereador parabenizou também a Igreja 

Católica pela realização da Semana Nacional da Família, afirmando que os 

reflexos foram de grande valia para a sociedade. Prosseguindo, Mequiel rendeu 

cumprimentos também à Secretaria de Educação, pela premiação do FEMUCEB 

(Feira Municipal do Conhecimento da Educação Básica), destacando os alunos 

das escolas Paulo Cesar Leinig, 19 de Maio, Ouro Verde, Jaime Veríssimo de 
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Campos Júnior, Castelo Branco, Jardim das Flores e Aloísio de Azevedo, que 

foram as escolas premiadas. Em seguida, o Vereador ressaltou um lembrete, 

sobre a reunião com o promotor, destacando a preocupação da população no 

processo atual do município, o qual as pessoas estão perguntando o que irá 

acontecer com as denúncias que foram feitas, portanto, espera que haja 

resultados para que assim possa dar explicações à população, pois há muitas 

conversas, mas precisam é de resultados.  Continuando, Mequiel destacou que o 

promotor chamou a atenção dos vereadores quanto à questão de cobrar e 

fiscalizar o executivo, logo, ressaltou ao vereador Mendonça a necessidade de 

respostas dos ofícios e indicações realizadas, pois sem as respostas não tem 

condição do vereador fiscalizar. Em seguida, o vereador destacou a reunião com 

o secretário de saúde, informando que o presidente Emerson Machado deixou 

aberta a possibilidade de uma nova reunião, logo, afirmou que realmente é 

necessário, com vistas o tanto de coisas que precisam ser resolvidas. Mequiel 

sugeriu, que o processo de comunicação precisa ser melhorado, porque há 

muitas mudanças, muitas situações e as informações nem sempre saem de 

maneira correta, que isto tem gerado um certo desgaste. O vereador ponderou 

que se as secretarias tivessem um protocolo de esclarecimentos muitas coisas 

poderiam ser evitadas. Avaliou como positiva a administração do Secretário de 

Saúde. Prosseguindo, Mequiel disse que esteve na escola Manoel Bandeira 

realizando um trabalho com os alunos sobre depredação de patrimônio público 

e, como membro da comissão educação acredita que precisam discutir mais 

sobre esta questão. Para concluir, o vereador informou a vereadora Cida sobre o 

Plano Municipal de Saneamento Básico, esclarecendo que o cronograma está 

com atraso de quase um mês, mas que está fazendo as cobranças devidas. Ato 

contínuo, usou da Tribuna o Vereador Marcos Roberto Menin, o qual 

cumprimentou aos presentes e iniciou falando à vereadora Cida sobre a 

problemática do lixão, disse que em abril convidou uma empresa da cidade de 

Sinop, chamada Adetec, para fazerem um levantamento sobre o lixo, e que os 

mesmos fizeram um estudo e encaminharam ao prefeito e  ainda não obtiveram 
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nenhuma resposta e que, segundo informações, está na mão da secretaria Elza, 

com a qual foi realizada uma conversa e a empresa já entregou até um projeto de 

modo que a facilitar a solução, mas lamenta que infelizmente até o momento não 

encaminharam para a Câmara. Continuando, Menin disse também que foi até a 

rádio local no programa do Caio, juntamente com o diretor da empresa, e o 

mesmo explicou, quais os reais motivos que se encontra os aterros sanitários, 

afirmando que a situação do lixo está uma calamidade. Em seguida, o vereador 

pediu ao líder vereador Mendonça que cobrasse da Dra. Naiara, da procuradora 

jurídica da Prefeitura, o projeto do novo CIRETRAN, o qual já se passaram duas 

semanas que era para ser mandado para a Câmara e até o momento não chegou. 

Prosseguindo, o Vereador Menin agradeceu ao prefeito Asiel, pela grande obra 

que está começando no bairro Boa Nova, parabenizando também o vereador 

Cidão pelo empenho. Em seguida agradeceu o secretário Elói que esteve na 

comunidade Bom pastor realizando um trabalho de limpeza no bairro, 

outrossim, agradeceu também o secretário de saúde, afirmando que o mesmo 

está realizando grande trabalho, mas precisa de ajuda. Concluiu sua fala pedindo 

ao comunicador Caio que o ajude em críticas construtivas. Prosseguindo, fez uso 

da tribuna o Vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), o qual 

cumprimentou aos presentes e iniciou destacando a presença do amigo Geovani, 

o popular “ceguinho” da TV Nativa, falando ao mesmo que “o pior cego é 

aquele que não quer ver a realidade”. Disse que se sente muito honrado em estar 

na tribuna falando do prefeito e de seus belíssimos trabalhos, trabalhos estes 

onde muitos não fizeram. Agradeceu o Prefeito pelo início da grande obra no 

bairro Boa Nova, e também aos companheiros vereadores pelo apoio à sua 

reivindicação, afirmando que obra proporcionará uma maior tranquilidade aos 

moradores e visitantes do bairro Boa Nova. Continuando, Cidão externou o seu 

agradecimento também ao Secretário de Obras, Sr. Elói, pelo atendimento 

constante às suas reivindicações. O Vereador disse também que se passaram 

apenas seis meses de trabalho como, mas que o mesmo vem desenvolvendo o 

seu trabalho, qual sonhou com sua família no mundo da política, que foram 
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várias conquistas e que está aprendendo muito, incluindo tendo muito apoio dos 

colegas vereadores que querem trabalhar por Alta Floresta. Concluiu seu 

pronunciamento dizendo que poderia ficar o dia inteiro agradecendo o prefeito 

pelos feitos. Obedecida a sequência, fez uso da palavra a Vereadora Elisa 

Gomes Machado, a qual cumprimentou aos presentes e de princípio iniciou 

falando das importantes reuniões que aconteceram na Câmara. Citou a reunião 

com o Ministério Público, salientando que o Promotor de Justiça, Dr. Daniel, 

tem dado uma atenção especial ao município. Disse que a cada reunião que 

participa tem ficado mais preocupada com o município, enfatizando que as 

coisas estão piores do que as pessoas imaginam e que espera que o executivo 

tenha um cuidado maior com os gastos, acentuando que a folha de pagamento da 

prefeitura chegou a setenta e dois por cento quando a permissão é apenas 

cinquenta e quatro por cento. Prosseguindo, a vereadora disse que algumas 

providências foram tomadas, mas que até o momento não se tem resposta do que 

foi economizado e como está a situação. Comunicou que fez um requerimento 

solicitando informações e espera que venha resposta. Em seguida citou também 

a reunião com o secretário de saúde, lamentando o pouco tempo da reunião, cujo 

motivo foi o lançamento da obra da ponte do bairro Boa Nova, mas que, na 

ocasião, apresentou suas cobranças ao secretário sobre o orçamento da 

Secretaria de Saúde, sobre os PSFs da zona rural, sobre a região da Pista do 

Cabeça, onde há uma grande problemática e precisam de solução imediatas, não 

podendo esperar o teste seletivo. Disse que algumas situações poderiam ser 

resolvidas até mesmo com firmamento de um TAC através do Ministério 

Público. Enfatizou que cobrou também a questão do transporte das pessoas que 

fazem fisioterapia e das pessoas que frequentam o CAPS, informando que 

atualmente se tem as vãs, mas não tem motoristas. Além disto, a vereadora disse 

que cobrou também a refrigeração da Farmácia Básica da Rodoviária. Falou 

também do esforço do Secretário de Obras na execução dos trabalhos, mas que a 

ponte da "Terceirinha" está quebrada a muito tempo, dificultando as crianças 

irem para a escola, além disto, citou também outra ponte quebrada na 2ª sul, 
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deixando a cobrança ao secretário para que o mesmo adote as providências, 

destacando que houve a reivindicação do transporte escolar e agora não há 

pontes para que aconteça o transporte das crianças. Continuando, Elisa Gomes 

disse que fez vários requerimentos e falará dos mesmos na hora oportuna. Para 

concluir, citou a situação da coleta de lixo, afirmando que o problema tem quer 

ser resolvido, não podendo haver terceirização e sim adquirir mais caminhões 

para assim os munícipes não arcar a conta. Ato contínuo, fez uso da Tribuna o 

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

presentes e inicialmente justificou seu atraso à presente sessão, disse que estava 

encaminhando quatro pessoas ao centro de recuperação de dependentes 

químicos. Prosseguindo agradeceu o vereador Elói por se colocar à disposição 

para, também, ajudar os dependentes químicos e suas famílias. Em seguida, 

Vereador Mendonça assemelhou a busca de soluções a problemática da coleta 

de lixo à um soldado que vai a guerra e precisa estar apto, bem treinado, para 

eliminar o inimigo, ressaltando que se o secretário Elói tivesse ferramentas e 

mão de obra suficiente, não precisaria receber cobranças, não deixaria o lixo 

acumular nas ruas, mas infelizmente o município se encontra sem recursos para 

fazer os trabalhos. Continuando, Mendonça informou a todos que na reunião 

agendada para a quinta-feira, o secretário passará aos vereadores a atual situação 

da Secretaria de Obras. O vereador disse também que os motoristas de máquinas 

pesadas estão pedindo licença prêmio e afastamento, porque não tem condição 

de trabalhar por um salário mínimo, com isto, deixando a pasta vazia. Para 

concluir, comunicou ao vereador Mequiel, que o prefeito estará vindo no mês de 

setembro à câmara, para falar dos trabalhos realizados e responder as dúvidas 

existentes. Após, fez uso da Tribuna o Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), 

o qual cumprimentou a todos e de princípio informou à Vereadora Elisa Gomes 

que a ponte ciada pela mesma, da Terceira Sul, já está pronta, que os trabalhos 

terminaram na sexta-feira, além disto, que foi feito um trabalho de patrolamento 

em toda a estrada, ficando mesmo somente a ponte da Segunda Sul. Neste 

intermédio, usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra a 
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Vereadora Elisa Gomes Machado, a qual salientou que na Terceira existem 

três pontes e, que, o Sr. Clodoaldo que entrou em contato repassando as 

informações, mas que se terminou ficava os parabéns. Quanto ponte da Segunda 

Sul, disse que recebeu fotos da mesma no domingo à noite, logo, agradeceu o 

vereador Tuti pela informação. Retomando sua fala, o Vereador Oslen Dias 

(Tuti), ratificou sobre a recuperação destas pontes. Em seguida, cobrou do 

prefeito Asiel mais agilidade sobre a situação e necessidade de pessoal 

contratados, acentuando, que a situação precisa ser resolvida e a prefeitura 

precisa buscar uma saída urgente. Neste intermédio, usando da prerrogativa 

regimental de aparte, fez uso da palavra o Vereador Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida), o qual salientou que apresentou uma proposta de alteração na 

Lei Municipal nº 1.005/2001, a qual irá para discussão, autorizando a 

contratação em casos relevantes e com valor de mercado. Dida falou que o 

legislativo tem que provocar para as coisas acontecerem, possibilitando uma 

sintonia entre legislativo, ministério público e assessoria jurídica da prefeitura, 

de modo a achar uma alternativa e resolver a situação. Retomando sua fala, o 

Vereador Oslen Dias (Tuti) disse que a prefeitura deveria baixar um decreto de 

emergência, pois o município está passando por uma calamidade pública, várias 

pontes caídas e não tem mão-de-obra para realizar os trabalhos. O Vereador 

falou também que não adianta ficar falando, na tribuna e na TV, que Alta 

Floresta será um grande potencial agrícola se não tem estradas para escoamento 

da produção. Continuando, Tuti também apresentou seus cumprimentos ao 

Vereador Cidão pela obra da ponte do bairro Boa Nova, dizendo irá ajudá-lo a 

fiscalizar a obra. Quanto ao assunto do lixo, falou que é um caso delicado, não 

somente o lixão estabelecido na MT-208, mas também o lixão da Primeira 

Vicinal Norte, onde terá uma reunião com os moradores daquela localidade e os 

mesmos estarão entrando com uma ação contra a prefeitura, porque estão 

perdendo criação por motivo dos plásticos. Para concluir, Tuti que não concorda 

quando cobram os secretários e os mesmos acham que é perseguição, falou que 

não está criticando, mas que a secretaria deveria fazer pelo menos uma cerca 
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para evitar plásticos nas propriedades, que desde o mandato passado vem 

cobrando a resolução da problemática do lixo. Seguidamente, usou da palavra o 

Vereador Demilson Nunes Siqueira, o qual cumprimentou a todos e iniciou 

falando sobre a indicação de sua autoria ora apresentada, quanto a instalação 

redutores de velocidade na Av. H, dizendo que atualmente está grande o índice 

de acidentes no local. Em seguida, o vereador ressaltou e parabenizou os 

trabalhos da Polícia Civil e Militar, destacando a prisão de uma quadrilha em 

Nova Bandeirantes e a prisão de um traficante com quase um quilo de drogas no 

município. Demilson acentuou a questão do baixo efetivo policial no município, 

qual consta de dois mil e setecentos habitantes para um policial, inclusive, além 

de atender no município atendem a região. Continuando, o vereador parabenizou 

o vereador Mendonça pelos trabalhos realizados com os dependentes químicos, 

inclusive se colocando à disposição para ajudá-lo. Para concluir falou sobre a 

reunião com secretário de saúde, falando que gostaria de acompanhar o 

secretário até a comunidade Pista do Cabeça para o mesmo conhecer a realidade 

daquela região. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador José Elói 

Crestani, o qual cumprimentou aos presentes e de princípio salientou que há 

várias coisas boas para falar de Alta Floresta, mas também várias coisas 

precárias, acentuando que o papel dos vereadores é fiscalizar e ajudar a 

população, além de mostrar ao prefeito o que precisa melhorar. Seguindo, Elói 

parabenizou o vereador Cidão pela conquista da construção da ponte do bairro 

Boa Nova, além disto, estendeu cumprimentos também ao prefeito Asiel pelo 

atendimento à reivindicação do vereador Cidão. Após, Elói também rendeu 

agradecimentos ao deputado Romoaldo Júnior, pela destinação de emenda 

parlamentar de sete milhões, informando que que esteve na casa do prefeito na 

sexta-feira e o mesmo informou-lhe que já assinou o respectivo convênio no 

gabinete do governador, juntamente com o deputado Romoaldo e o Secretário de 

Estado Infraestrutura. A seguir, Elói Crestani abordou sobre a reunião com 

secretário de saúde, salientando que o mesmo não o convenceu, disse que foram 

feitas várias cobranças, entre elas sobre a situação dos postos de saúde da Pista 
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do Cabeça, São Mateus e Ourolanda, que se encontram sem estruturas 

adequadas, dizendo lamentar porque o secretário não deu alternativas para 

solucionar a problemática existente. Finalizou sua fala dizendo que gostaria que 

o secretário voltasse em uma reunião novamente com os vereadores, pois, 

segundo o secretário, quer economizar um milhão por mês, mas trata-se de uma 

economia que resultará em muitas vidas ceifadas, portanto, não aceitará isto. Em 

seguida, usou da Tribuna o Vereador Luiz Carlos de Queiróz, o qual, 

cumprimentando a todos, começou o seu discurso parabenizando o vereador 

Cidão pela luta e conquista da construção da ponte de concreto do bairro Boa 

Nova. Nesta oportunidade, informou ao vereador Cidão que “está na briga” para 

que seja destinado para o bairro Boa Nova uma parte da emenda do deputado 

Romoaldo. Após, o Vereador Luiz Carlos disse que tem orgulho de estar 

exercendo o mandato com os colegas vereadores, disse que os mesmos estão 

fazendo suas obrigações e a situação realmente está difícil. Continuando, citou 

as reuniões com a secretária de educação, com o ministério público, com a 

empresa de transporte escolar e com o secretário de saúde, frisando aos colegas 

que, apesar das reuniões, precisam de uma resposta mais rápida da 

administração, pois o município está vivendo uma situação que o faz lembrar de 

sua época como secretário de obras, quando se fazia coleta de lixo com pá 

carregadeira e caminhões basculantes. Prosseguindo, o vereador disse que o 

Secretário Elói tem feito um grande apelo à Câmara, à Secretaria de Finanças e 

o Prefeito, de que a Secretaria de Obras precisa de mão-de-obra e ferramentas 

para executar os trabalhos. Luiz Carlos destacou também que o município não 

precisa terceirizar serviços e sim colocar a frota em dia. Neste intermédio, 

usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o Vereador 

Oslen Dias (Tuti), explicando que, no mês de julho a prefeitura arrecadou nove 

milhões de reais e gastou oito milhões e setecentos mil, portanto, isto prova que 

não adianta ficar com as empresas se não tem condições de pagar. Retomando 

sua fala, o Vereador Luiz Carlos de Queiróz disse que o secretário Elói tem 

cobrado mão-de-obra e ferramentas, que a frota da prefeitura é boa, mas que 
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precisava estar arrumada para assim poderem trabalhar. Após, o Vereador 

sugeriu que a prefeitura, dentro de seu orçamento, pudesse viabilizar a compra 

de caminhão de lixo, além disto, caminhões pipas para se preparar ao próximo 

ano. Luiz Carlos disse que tem consciência que esta Casa de Leis está fazendo a 

parte dela, mas que as decisões da administração estão sendo demorada, falou 

também que o objetivo das reuniões dos vereadores com os secretários é para 

dar condições de trabalhos, salientando que os mesmos precisam ser mais ágios. 

Continuando, Luiz Carlos informou aos moradores da avenida Robson Silva, 

que conversou com Messias, Secretário de Trânsito, para resolver a situação de 

mão dupla naquela via, dizendo que existe uma lei de autoria do então vereador 

Douglas, transformando a cita via em mão dupla e que na época não foi 

sancionado pelo prefeito, mas acredita que agora será resolvido. Concluiu 

falando da reunião com o Secretário de Infraestrutura que acontecerá na quinta-

feira, pedindo a participação de todos os vereadores. A seguir fez uso da palavra 

o Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), o qual cumprimentou aos 

presentes e de princípio registrou que pode participar da reunião com o 

secretário de saúde, mas que, com certeza, foi bem representando pelos 

companheiros vereadores. Em seguida, registrou a reivindicação dos servidores 

da saúde ao legislativo, informando que o salário da saúde ainda não saiu na 

totalidade. Continuando, Dida Pires disse que irá apresentar na próxima terça-

feira, um projeto sobre as licitações, através do qual a prefeitura terá a obrigação 

de encaminhar na íntegra todos os processos licitatórios para a câmara. Fez 

referência aos balancetes que estão atrasados, impossibilitando acompanharem o 

relatório das licitações. Disse que com este projeto, os vereadores poderão ter 

acesso e ver quais empresas participaram dos processos, além disto, fazer uma 

análise minuciosa, fiscalizando e zerando as coisas que eventualmente estejam 

erradas. Falou ainda, que tem certeza que sua proposta será aprovada por todos, 

acentuando que não é contra empresários e empreiteiros participarem das 

licitações, mas tem que haver preço justo, deve-se fazer cotações e priorizar o 

comercio que tenha o melhor preço. Continuando, Dida Pires falou que quando 
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foi presidente da câmara, era um requerimento atrás do outro e respondia todos 

com transparência, tudo que se comprava e fazia tinha documentação. Entre 

outras considerações ao assunto anterior, o vereador fez referência ao 

requerimento outrora apresentado pelo vereador Emerson Machado sobre a 

folha de pagamento de pessoal contratado, qual até hoje não obteve resposta, 

salientando que a folha de pagamento vem inserida no balancete, mas até o 

momento nem o balancete de dezembro, nem o balancete geral e os balancetes 

de janeiro a julho de 2017 chegaram à câmara. Para finalizar, Dida Pires 

mencionou sobre os caminhões de lixo, dizendo que é preciso que a prefeitura 

recupere sua frota, que é contra a terceirização do lixo, Neste intermédio, o 

Senhor Presidente, Vereador Emerson , sugeriu ao vereador Dida Pires, que toda 

a câmara assine o projeto de que trata da obrigação dos processos licitatórios 

realizados pela Prefeitura, para que assim todos os procedimentos passem pela 

câmara, independentemente de valor, sejam mandadas na íntegra, virando rotina 

na prefeitura. Falou da importância de todos os vereadores serem autores da 

proposta. Logo, transferindo a condução dos trabalhos ao Vice-Presidente, fez 

uso da tribuna o Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, o qual 

de princípio cumprimentou aos presentes e iniciou parabenizando o vereador 

Cidão, quanto a sua luta pela ponte do bairro Boa Nova, disse que o mesmo teve 

paciência de esperar e daí a conquista, além disto, Emerson alegou que ficou 

acordado, que depois da ponte do Boa Nova irão fazer  a ponte da Cidade Bela 

e, nesta oportunidade, deixou registrado que se faça também a ponte de acesso 

ao bairro Boa Nova I. Em seguida, o vereador parabenizou o executivo pelas 

obras que vem realizando, pontuando que na gestão da prefeita Maria Izaura 

nunca se  inaugurou uma ponte, nem um bueiro de concreto. Disse também, que 

todos falam que a atual gestão está ruim, mas que na gestão da Maria Izaura não 

foi feito nenhuma obra, além disto, que na época apenas uma empresa ganhava 

as licitações, a empresa Três T, e que isto está tudo debaixo dos panos, mas que 

o momento vai chegar. Continuando, Emerson disse ainda que não está 

defendendo a administração do Dr. Asiel, pois o que sua administração está 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 13 de 18 
 

Avenida Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716 

email: separcmaf@gmail.com _ site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

 

fazendo de errado tem que ser arrumado. Em seguida, o vereador exigiu que, 

quando ele estivesse falando, que não ficassem resmungando ou como 

“tocandira” na cadeira. Prosseguindo sua fala, disse que a ex-prefeita Maria 

Izaura está sendo investigada por formação de quadrilha, portanto, chegar e falar 

que a administração do prefeito Asiel está uma desgraça, não é certo, deixando 

um desafio para fazerem uma análise dos quatro anos de administração do Dr. 

Asiel pelos oito da gestora Maria Isaura, para ver quem fez mais. Prosseguindo, 

Emerson Machado afirmou que a prefeita pegou o dinheiro das usinas e não fez 

obras, que fez o concurso, mas quem deu posse foi o prefeito Asiel, além de 

pagar uma conta da Maria Izaura de dois milhões de reais. O Vereador disse que 

não queria estar vomitando estas palavras, mas acredita que o governo da Maria 

Izaura foi uma quadrilha que passou pelo município, e que ele não concordava 

com as coisas erradas, nem que fosse seu pai ele concordaria, disse que será 

descoberto. Após, Emerson pontuou que antes, no passado, apenas uma 

empreiteira ganhava as licitações, e hoje são mais de cinco. Dando sequência a 

sua fala, disse que o prefeito Asiel realmente precisa melhorar, mas 

parabenizou-o, porque mesmo em momento de crise está fazendo obras com 

recursos próprios. Deixou um pedido ao secretário de obras que coloque o valor 

da obra na placa da ponte do bairro Boa Nova. Para finalizar, Emerson Machado 

pontuou que o seu discurso foi um desabafo, porque a cidade não está num caos 

total, que a questão do lixo não é fácil, os caminhões têm trabalhado dia e noite, 

e ninguém consegue ser perfeito, disse também que quando se começa a falar do 

passado lhe dá nojo, fica indignado porque o Dr. Asiel vem sendo taxado de 

bandido, pronunciando que bandido para ele, se chama Maria Izaura e sua 

equipe, e que fala isto porque tem prova. Neste intermédio, ora conduzindo os 

trabalhos, o Vice-Presidente, Vereador Charles Miranda Medeiros, destacou 

que, no discurso de inauguração da obra da ponte do Boa Nova, o prefeito falou 

uma coisa interessante, que andam dizendo que ele está roubando, mas que ele 

não é ladrão, pois já perdeu uma fazenda, um sítio e praticamente a parte do 

hospital, além disto, que ladrão não vai pro céu, então, ele (vereador Charles) 
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acredita na honestidade do prefeito e que ele pode é estar sendo mal assessorado, 

mas está  arrumando a casa. Retomando à condução dos trabalhos, o Senhor 

Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, parabenizou o vereador Charles 

pela presente fala. Registrou suas desculpas pelo desabafo, falando que 

realmente o Dr. Asiel vendeu uma fazenda, um sitio e agora sua parte no 

hospital para pagar conta, nunca pegando um real do dinheiro público, diferente 

do passado quando ninguém vendeu fazenda e sim comprou prédio no centro da 

cidade, mas que na hora certa as máscaras irão cair. Logo, solicitou do Soberano 

Plenário autorização para dispensar o intervalo regimental, havendo a 

concordância de todos. Passando à Ordem do Dia, foi colocado em deliberação 

as seguintes proposituras: 1) PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  11992222//22001177,,  ddee  aauuttoorriiaa  PPooddeerr  

EExxeeccuuttiivvoo  MMuunniicciippaall,,  qquuee  ““aauuttoorriizzaa  oo  mmuunniiccííppiioo  aa  rreecceebbeerr  iimmóóvveell  eemm  ddooaaççããoo  

ccoonnddiicciioonnaaddaa  ee  ddáá  oouuttrraass  pprroovviiddêênncciiaass””, que não havendo discussões, foi 

colocado em votação, o qual, atingido o quórum legal exigido de maioria 

simples foi aapprroovvaaddoo, por unanimidade.  2) PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  11992233//22001177,,  ddee  

aauuttoorriiaa  PPooddeerr  EExxeeccuuttiivvoo  MMuunniicciippaall,,  qquuee  ““ddiissppõõee  ssoobbrree  aauuttoorriizzaaççããoo  ddee  ccoonncceessssããoo  

ppaarraa  eexxpplloorraaççããoo  ddooss  bbooxxeess  eexxiisstteenntteess  nnoo  TTeerrmmiinnaall  AAeerrooppoorrttuuáárriioo  ddee  AAllttaa  

FFlloorreessttaa--MMTT  ee  ddáá  oouuttrraass  pprroovviiddeenncciiaass””, o qual foi brevemente foi discutido pelo 

Vereador Oslen Dias (Tuti), que disse que só tem uma dúvida em relação ao 

projeto, isto é, se existe uma proposta de privatização do aeroporto poderiam 

esperar mais um pouco esta autorização. Após, o PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  11992233//22001177 foi 

colocado em votação, o qual, atingido o quórum legal exigido de maioria 

simples foi aapprroovvaaddoo, por unanimidade. 3) RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  003377//22001177,,  ddee  

aauuttoorriiaa  ddaa  VVeerreeaaddoorraa  EElliissaa  GGoommeess  ee  VVeerreeaaddoorr  SSiillvviinnoo  CC..  PPiirreess  PPeerreeiirraa  ((DDiiddaa)),,  

qquuee  ““rreeqquueerreemm  qquuee  sseejjaa  ooffiicciiaaddoo  oo  PPrreeffeeiittoo  MMuunniicciippaall,,  SSeennhhoorr  AAssiieell  BBeezzeerrrraa  ddee  

AArraaúújjoo,,  ppaarraa  qquuee  aattrraavvééss  ddoo  óórrggããoo  ccoommppeetteennttee  ddeetteerrmmiinnee  oo  eennvviioo  ddee  iinnffoorrmmaaççõõeess  

ssoobbrree  qquuaall  oo  vvaalloorr  iinntteeggrraall  ddaa  aattuuaall  ffoollhhaa  ddee  ppaaggaammeennttoo  ddaa  AAddmmiinniissttrraaççããoo  

MMuunniicciippaall,,  aalléémm  ddiissttoo,,  qquuaall  ffooii  aa  eeccoonnoommiiaa  ((eemm  vvaalloorreess))  rreepprreesseennttaaddaa  aaooss  ccooffrreess  

ppúúbblliiccooss  ccoomm  aass  ddeemmiissssõõeess  ddee  sseerrvviiddoorreess  ccoonnttrraattaaddooss  ee  ssee  aa  mmeeddiiddaa  ffooii  ssuuffiicciieennttee  

aaoo  ccuummpprriimmeennttoo  ddaass  ddeetteerrmmiinnaaççõõeess  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  ee  àà  aaddeeqquuaaççããoo  ddoo  
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OOrrççaammeennttoo  aaooss  ppaarrââmmeettrrooss  ee  lliimmiitteess  ffiixxaaddooss  ppeellaa  LLRRFF  ((LLeeii  ddee  RReessppoonnssaabbiilliiddaaddee  

FFiissccaall)),,  ppaarraa  aapprreecciiaaççããoo””, que não havendo discussões, foi colocado em votação, 

o qual, atingido o quórum legal exigido de maioria simples foi aapprroovvaaddoo, por 

unanimidade. 4) RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  003388//22001177,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddaa  VVeerreeaaddoorraa  EElliissaa  

GGoommeess  ee  VVeerreeaaddoorr  SSiillvviinnoo  CC..  PPiirreess  PPeerreeiirraa  ((DDiiddaa)),,  qquuee  ““rreeqquueerreemm  qquuee  sseejjaa  

ooffiicciiaaddoo  oo  PPrreeffeeiittoo  MMuunniicciippaall,,  SSeennhhoorr  AAssiieell  BBeezzeerrrraa  ddee  AArraaúújjoo,,  ppaarraa  qquuee  aattrraavvééss  

ddoo  óórrggããoo  ccoommppeetteennttee  ddeetteerrmmiinnee  oo  eennvviioo  ddee  iinnffoorrmmaaççõõeess  ssoobbrree  oo  aattuuaall  vvaalloorr  

eemmppeennhhaaddoo  ee  ddeevviiddoo  aaooss  ffoorrnneecceeddoorreess  ee  pprreessttaaddoorreess  ddee  sseerrvviiççoo  rreellaattiivvoo  aa  aattuuaall  

ggeessttããoo,,  ppaarraa  aapprreecciiaaççããoo””, que não havendo discussões, foi colocado em votação, 

o qual, atingido o quórum legal exigido de maioria simples foi aapprroovvaaddoo, por 

unanimidade. 5) RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  003399//22001177,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddaa  VVeerreeaaddoorraa  EElliissaa  

GGoommeess  ee  VVeerreeaaddoorr  SSiillvviinnoo  CC..  PPiirreess  PPeerreeiirraa  ((DDiiddaa)),,  qquuee  ““rreeqquueerreemm  qquuee  sseejjaa  

ooffiicciiaaddoo  oo  PPrreeffeeiittoo  MMuunniicciippaall,,  EExxcceelleennttííssssiimmoo  SSeennhhoorr  AAssiieell  BBeezzeerrrraa  ddee  AArraaúújjoo,,  

ccoonnvvooccaannddoo--oo  ppaarraa  ccoommppaarreecceerr  àà  CCââmmaarraa  MMuunniicciippaall  ppaarraa  aapprreesseennttaarr  rreellaattóórriioo  

ggeerraall  ssoobbrree  ssuuaa  aaddmmiinniissttrraaççããoo  ee  rreessppoonnddeerr  ààss  iinnddaaggaaççõõeess  ddooss  vveerreeaaddoorreess,,  

aatteennddeennddoo  aassssiimm  oo  ddiissppoossttoo  nnaa  LLeeii  OOrrggâânniiccaa  ddoo  MMuunniicciippaall””, qual foi discutido 

pelos vereadores: Elisa Gomes Machado, que disse que é dever e obrigação do 

vereador fazer o que estão fazendo, porque conforme a Lei e Regimento Interno, 

o prefeito tem que comparecer a câmara de seis em seis meses, para prestar 

contas da sua administração, e quando não se faz, o Tribunal de Contas, cobra 

dos vereadores a falta de fiscalização do município, portanto, mais uma vez 

estão solicitando que o prefeito venha até a Câmara cumprir com a Lei 

Orgânica. Para concluir, disse que tem fiscalizado a administração por ser 

vereadora. Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual disse que o 

requerimento feito é de muito valia e necessário, salientando que o prefeito não 

vê problemas em vir à Câmara, que virá porque o mesmo é honesto, que apenas 

está aguardando o encerramento da LDO, logo, marcará uma data no mês de 

setembro, e virá para tirar todas as dúvidas dos vereadores. Emerson Sais 

Machado, o qual disse ao líder do prefeito vereador Mendonça, que o prefeito já 

deveria ter vindo à Câmara, que o mesmo está errado, porque deveria ter vindo 
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no máximo até o sexto mês. Além disto, falou que cobra de um lado, mas cobra 

do outro também, porque segundo o Regimento o executivo tem que vir de seis 

em seis meses prestar contas e falar dos trabalhos realizados, mas o mesmo já 

está em atraso, logo, solicitou que o executivo venha o mais rápido possível.  

Decorrida as discussões, o RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  003399//22001177  foi colocado em votação, 

o qual, atingido o quórum legal exigido de maioria simples foi aapprroovvaaddoo, por 

unanimidade. 6) RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  004400//22001177,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddoo  VVeerreeaaddoorr  SSiillvviinnoo  CC..  

PPiirreess  PPeerreeiirraa  ((DDiiddaa))  ee  VVeerreeaaddoorraa  EElliissaa  GGoommeess,,  qquuee  ““rreeqquueerreemm  qquuee  sseejjaa  ooffiicciiaaddoo  

oo  PPrreeffeeiittoo  MMuunniicciippaall,,  sseennhhoorr  AAssiieell  BBeezzeerrrraa  ddee  AArraaúújjoo,,  ppaarraa  qquuee  aattrraavvééss  ddoo  óórrggããoo  

ccoommppeetteennttee  ddeetteerrmmiinnee  oo  eennvviioo  ddooss  BBAALLAANNCCEETTEESS  MMEENNSSAAIISS  àà  CCââmmaarraa  

MMuunniicciippaall,,  rreellaattiivvooss  aaooss  mmeesseess  ddee  jjaanneeiirroo  aa  jjuunnhhoo  ddee  22001177,,  ee  aaiinnddaa,,  ddoo  BBaallaannççoo  

GGeerraall  rreeffeerreennttee  aaoo  eexxeerrccíícciioo  ddee  22001166,,  ppaarraa  aapprreecciiaaççããoo””, qual foi discutido pelos 

vereadores: Elisa Gomes Machado, a qual ressaltou que o Balanço Geral de 

2016 ainda não chegou à Câmara, além disto, os balancetes de 2017 estão todos 

em atraso, prejudicando assim a maneira do vereador fiscalizar, porque é através 

do balanços e dos balancetes que conseguem acompanhar os gastos do 

município. A vereador enfatizou que o Ministério Público havia dito em reunião 

sobre a importância de acompanhar os gastos através dos balancetes e que 

também é colocado pelo Tribunal de Contas a obrigação do vereador 

acompanhar as contas com os balancetes. Concluiu dizendo que se os vereadores 

tivessem acompanhado as contas, o município não tinha chegado ao caos que 

chegou. Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual se colocou à disposição 

e disse ter certeza, que o prefeito tem boas intenções, que se os vereadores 

quiserem vai junto com eles até os departamentos solicitar respostas aos 

requerimentos, porque tem certeza que o prefeito não irá fugir de respondê-los, 

que é honesto e não vai fugir de suas responsabilidades. Emerson Sais 

Machado, o qual disse não entender o porquê de todos os prefeitos não 

conseguirem responder os requerimentos feitos, e vir até à Câmara no tempo 

certo. Falou ao líder do prefeito, vereador Mendonça, que os prefeitos têm que 

responder os requerimentos feitos, independente do vereador que os fez, disse 
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também gostaria que o prefeito Asiel respondesse todos os requerimentos feitos 

no prazo de até quinze dias e que viesse até a câmara de seis em seis meses 

prestar contas e falar do que está sendo feito. Para finalizar, Emerson pediu que 

nunca mais aconteça o que aconteceu no passado, quando requerimentos seus 

eram rejeitados. Decorrida as discussões, o RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  004400//22001177  foi 

colocado em votação, o qual, atingido o quórum legal exigido de maioria 

simples foi aapprroovvaaddoo, por unanimidade. 7) RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  004411//22001177,,  ddee  

aauuttoorriiaa  ddoo  VVeerreeaaddoorr  MMaarrccooss  RRoobbeerrttoo  MMeenniinn,,  qquuee  ““rreeqquueerr  oo  eennccaammiinnhhaammeennttoo  ddoo  

pprreesseennttee  eexxppeeddiieennttee  aaoo  EExxmmoo..  SSrr..  AAssiieell  BBeezzeerrrraa  ddee  AArraaúújjoo  ––  PPrreeffeeiittoo  MMuunniicciippaall,,  

ppaarraa  qquuee  eennccaammiinnhhee  aa  eessttee  PPooddeerr  LLeeggiissllaattiivvoo,,  ccoomm  uurrggêênncciiaa,,  oo  qquuee  sseegguuee::  oo  

PPllaannoo  DDiirreettoorr  ddoo  MMuunniiccííppiioo  ccoomm  aass  úúllttiimmaass  aalltteerraaççõõeess  ssee  hhoouuvveerr,,  ccoonnssttaannddoo  aass  

áárreeaass  ddee  eexxppaannssããoo  ee  oo  ppeerrííooddoo  pprreevviissttoo;;  oo  CCóóddiiggoo  TTrriibbuuttáárriioo  ee  aalltteerraaççõõeess;;  rreellaaççããoo  

ccoommpplleettaa  ddee  ccoonnttrriibbuuiinntteess  ccoomm  ppllaanniillhhaa  ddee  bbaassee  ddoo  IIPPTTUU;;  rreellaaççããoo  ddee  ppeessssooaass  

JJuurrííddiiccaass  ccoomm  aallvvaarráá  ddee  llooccaalliizzaaççããoo  ee  ffuunncciioonnaammeennttoo;;  ee  rreellaattóórriioo  ccoonntteennddoo  

nnoommeess  ddooss  mmuunníícciippeess  iinnssccrriittooss  nnooss  pprrooggrraammaass  ssoocciiaaiiss  ddoo  ggoovveerrnnoo  ffeeddeerraall  

eessttaadduuaall  ee  mmuunniicciippaall””, que não havendo discussões, foi colocado em votação, o 

qual, atingido o quórum legal exigido de maioria simples foi aapprroovvaaddoo, por 

unanimidade. 7) OOffíícciioo  nnºº  112200//22001177,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddaa  PPrreeffeeiittuurraa  MMuunniicciippaall  ddee  AAllttaa  

FFlloorreessttaa  //  DDiirreeççããoo  ddee  PPllaanneejjaammeennttoo,,  qquuee  ““rreeqquueerr  aa  uuttiilliizzaaççããoo  ddoo  PPlleennáárriioo  nnoo  ddiiaa  

2299  ddee  aaggoossttoo  ddoo  ccoorrrreennttee,,  aa  ppaarrttiirr  ddaass  1199hh0000mmiinn,,  ccoomm  aa  ffiinnaalliiddaaddee  ddee  rreeaalliizzaaççããoo  

ddee  AAuuddiiêênncciiaa  PPúúbblliiccaa  ppaarraa  aapprreesseennttaaççããoo  ddaa  LLDDOO  ––  LLeeii  ddee  DDiirreettrriizzeess  

OOrrççaammeennttáárriiaass””, que não havendo discussões, foi colocado em votação, o qual, 

atingido o quórum legal exigido de maioria simples foi aapprroovvaaddoo, por 

unanimidade. E, 7) OOffíícciioo  nnºº  000066//22001177,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddaa  DDiirreeççããoo  LLooccaall  ddoo  PPDDTT//AAFF  

––  PPaarrttiiddoo  DDeemmooccrrááttiiccoo  TTrraabbaallhhiissttaa  ddee  AAllttaa  FFlloorreessttaa,,  qquuee  ““rreeqquueerr  aa  uuttiilliizzaaççããoo  ddoo  

PPlleennáárriioo,,  iinncclluuiinnddoo  ssiisstteemmaass  ddee  cclliimmaattiizzaaççããoo,,  ssoomm  ee  sseerrvviiddoorr  rreessppoonnssáávveell  ppeelloo  

ssiisstteemmaa,,  nnoo  ddiiaa  0044  ddee  sseetteemmbbrroo  ddoo  ccoorrrreennttee,,  aa  ppaarrttiirr  ddaass  1177hh0000mmiinn,,  ccoomm  pprreevviissããoo  

ddee  ttéérrmmiinnoo  ààss  2222hh0000mmiinn,,  ccoomm  aa  ffiinnaalliiddaaddee  ddee  rreeaalliizzaaççããoo  ddaa  CCoonnvveennççããoo  

MMuunniicciippaall  ddoo  PPDDTT//AAFF””, que não havendo discussões, foi colocado em votação, 

o qual, atingido o quórum legal exigido de maioria simples foi aapprroovvaaddoo, por 
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unanimidade. Neste intermédio, a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto 

(Cida), Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, solicitou 

que fosse colocado sob deliberação do Plenário, o pedido de dispensa de 

Redação Final dos PPrroojjeettooss  ddee  LLeeiiss  nn..ººss  11..992222  ee  11..992233//22001177, o que foi aaccaattaaddoo 

por todos. Para concluir, não havendo pedido de explicações pessoais, o Senhor 

Presidente falou novamente sobre a questão do regimento interno, queria que 

fosse feito uma emenda, na questão da ausência do vereador no começo da 

sessão, ressaltando que na sessão faltou vereador na aprovação da ata, 

complicando a organização dos trabalhos, propôs que seja estabelecido que se o 

vereador não chegar até a aprovação da ata que seja dado falta, falando que o 

compromisso da sessão é só uma vez por semana, e deve se haver o 

compromisso de começar a sessão na hora prevista. Além disto, Emerson disse 

também que não quer, ficar falando do passado sempre, porque há muita coisa a 

trabalhar e melhorar, mas gostaria que os demais vereadores que são adeptos a 

ex-prefeita não falasse só desgraças, porque se cutucar, pode esperar que vai 

“ressuscitar defunto”. Após, o Senhor Presidente comunicou os Senhores 

Vereadores que a Ata desta Sessão seria 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 cinquenta e um minutos.   


