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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia doze de setembro de 

dois mil e dezessete, com início às nove horas e quatorze 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. 

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

aberta a presente Sessão. Neste intermédio, convidou a prefeita do município de 

Carlinda, Carmem Martines, a tomar assento junto à Mesa Diretora. Passando 

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

qual foi aprovada por unanimidade. Não havendo correspondências para serem 

lidas bem como, matérias em apresentação, passou ao uso da Tribuna, 

comunicando 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 

a todos e iniciou seu discurso falando da solicitação feita na ultima sessão, para 

que os vereadores PSDB convocassem o governador e os deputados federais 

para uma possível audiência, salientou que já fez contatos e possivelmente a 

reunião solicitada acontecerá entre os dias 21 (vinte e um) a 23 (vinte a três) na 

cidade de Juína, acentuando que assim poderão tirar as dúvidas sobre a emenda 

dos sete milhões, se irá ou não, explanando que se a reunião não acontecer na 

cidade de Juína, estará marcando a reunião na cidade de Cuiabá. Dando 

sequência, a parlamentar discursou sobre as demais cobranças e que continua 

buscando soluções para atendê-las, finalizando, realizou um pedido ao vereador 

Mendonça, na condição de Líder do prefeito na Câmara, que os oriente a não 
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encaminhar as demandas do executivo sem que haja tempo hábil para análise 

das mesmas, evitando assim, problemas e discussões desnecessárias, acentuando 

que ficou exaltada com o ponto em que chegou o tema da Audiência Pública, 

frisando que “quando a coisa começa errada, continuará errada”. Dando 

sequência, utilizou-se da Tribuna o Vereador Charles Miranda Medeiros, o 

qual cumprimentou aos presentes, destacando a presença da prefeita Carmem 

Martinês e dos vereadores do município de Carlinda. O parlamentar salienta que 

o município sofrerá falta de assistencialismo na saúde pública, onde afirma que 

o Hospital Regional não fará atendimento ambulatorial, e que os postos de saúde 

atendem a saúde básica (citando as especialidades em que são feitas nos postos) 

e que as referidas unidades de atendimento têm um turno das 7 às 17 horas, o 

vereador questiona como ficará o atendimento ambulatorial dos munícipes que 

não possuem a oportunidade de comparecer nos postos de saúde nos horários já 

referidos, finalizando, Charles acentua que deve ser marcada nova reunião com 

o Secretário de Saúde, o diretor do Hospital Regional e com o Conselho 

Regional de Saúde, para assim, buscarem uma melhor solução a fim de resolver 

a situação da população que busca atendimento ambulatorial noturno, criando 

um lugar adequado para o atendimento, onde sugerindo utilizar as instalações da 

policlínica da Cidade Alta, que tem toda a infra-estrutura para atender a 

população. Dando sequência, fez o uso da fala o Vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira, onde cumprimentou aos presentes, ressaltando a satisfação em receber 

a visita da prefeita Carmem Martines e os vereadores carlindenses, salientando 

situações em comum entre o município de Carlinda e Alta Floresta, sugerindo 

assim uma reunião para discutirem esses assuntos e afinarem as conversas, em 

seguida, o vereador destacou o discurso do vereador Charles, salientando sobre 

o não comparecimento do prefeito Asiel na reunião marcado com os vereadores, 

evidenciando que está acontecendo reuniões com os secretários da 

administração, onde os vereadores estão fazendo cobranças, e que na realidade 

quem teria efetivamente o poder de direcionar as coisas seria o prefeito, Mequiel 

solicitou então que o líder do prefeito, vereador Mendonça, cobre a vinda do 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 3 de 11 
 

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/ 

 

dele na Câmara Municipal, para assim, serem repassadas as diversas demandas, 

destacando entre elas a pendência do teste seletivo, a revisão do PCCS, 

convênios do Lar Santa Izabel e Casa Pinardi atrasados, salientando que a 

população cobrará os vereadores, mas é a prefeitura que precisa se posicionar, 

após, o vereador falou sobre a audiência pública, que tinha que ter acontecido 

pela manhã, onde seria discutido o plano diretor, citando as várias situações que 

se encaminhou para que a audiência não acontecesse, finalizando, falou da 

reunião do Fórum Municipal de Educação, onde será discutindo a organização 

da Conferencia Municipal de Educação, que irá avaliar o Plano Municipal de 

Educação e que já esta vigente a dois anos onde é necessário avaliar a evolução.  

Ato contínuo, usou a Tribuna o Vereador Marcos Roberto Menin, o qual 

cumprimentou a todos e a princípio parabenizou a prefeita de Carlinda, Sra 

Carmem, pelo desfile do dia 7 de setembro realizado na cidade de Carlinda, 

destacando a presença do deputado Dilmar Dal Bosco no evento, e também a 

presença do presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Sr Emerson 

Machado, além da servidora Liliane Leal, dando sequência, o vereador falou do 

não comparecimento do prefeito na reunião com os vereadores, salientando que 

nem o líder, vereador Mendonça, se fez presente para explicar o motivo do não 

comparecimento do prefeito Asiel, Marcos Menin disse ainda que compareceu a 

prefeitura no intuito de buscar esclarecimentos sobre a referida falta do prefeito 

municipal onde obteve a resposta de que Asiel Bezerra não sabia da já cidadã 

reunião, o parlamentar ressaltou então que está preocupado com a atual situação, 

onde a população “bate” nos vereadores porque não fiscaliza, resultando em 

grandes transtornos, dentre eles, o acontecido da audiência pública, onde afirma 

que na lei seria alterada apenas em um inciso porém foi feito um “carnaval” com 

o assunto, finalizando, disse que fará o que for de interesse da população, não 

“apanhando” de graça, e que jamais fará envergonhe seu pai e disse ainda que o 

assunto em questão não passou de um mal entendido, parabenizando o vereador 

Luiz Carlos pelas palavras para apaziguar a situação, explanando que antes de 

sair para a mídia, devem se reunir para conversarem. Prosseguindo, fez uso da 
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tribuna o Vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), o qual cumprimentou 

aos presentes, parabenizou a prefeita de Carlinda, Sra Carmem por estar 

exercendo um mandato exemplar, em seguida, o vereador afirmou que esteve no 

CRAS de Carlinda e foi muito bem recebido, sendo bem tratado como cidadão e 

não apenas por exercer mandato de vereador, vendo o sorriso e satisfação dos 

funcionários públicos daquele município, lamentando que o mesmo não 

acontece no município de Alta Floresta, discursando sobre o  transtorno que 

sofreu no Hospital Regional em momento que seu neto necessitou de 

atendimento e o vereador foi barrado na portaria da unidade, tendo que chamar o 

diretor da instituição para ter a entrada autorizada, salientou ainda  que não 

adianta ser vereador e não poder adentrar as instituições para fiscalizar, Cidão 

disse que imediatamente retirou seu familiar hospital regional e o levou a uma 

unidade de saúde privada onde o neto tomou medicações e foi curado, 

finalizando, o parlamentar disse que é injustiça o que vem sendo feito com os 

pacientes que necessitam de atendimento do Hospital Regional, argumentando 

que citou o caso para que não venha acontecer com outro colega. Obedecida a 

sequência, fez uso da palavra a Vereadora Elisa Gomes Machado, 

cumprimentando a todos, destacando e parabenizando a prefeita Sra. Carmem 

pelo brilhante trabalho realizado na cidade de Carlinda, juntamente com os 

vereadores do referido município, em seguida, a vereadora agradeceu ao 

Secretário de Saúde e o Executivo Municipal, por ter reconduzido a enfermeira 

Fernanda para o departamento de hanseníase, em seguida, explanou sobre o não 

comparecimento do prefeito na reunião marcada com os vereadores, 

mencionando que fez requerimento para Asiel, onde a cada seis meses definido 

por lei, o prefeito necessita comparecer a casa de leis para prestação de contas da 

sua administração porém o mesmo não havia comparecido até o presente 

momento, Elisa afirmou que irá  espera o tempo regimental e encaminhará a 

solicitação para o Tribunal de Contas informando o não comparecimento do 

prefeito, continuando sua fala, disse que o município está sofrendo muito na área 

da saúde, onde os postos de saúde estão faltando de tudo, falou que a equipe de 
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fisioterapia vai mandar um oficio para o secretário de saúde avisando que vão 

paralisar os trabalhos e que a educação também está com problemas, onde há 

crianças sem aulas, ônibus defeituosos, a vereadora afirma que muitos 

funcionários contratados  foram demitidos, e precisa se resolver a tratativa 

referente ao teste seletivo, não deixando a população a mercê dos problemas,  

Elisa afirma que os ônibus não estão sendo consertados e nem salários estão 

sendo pagos interrogando a todos, “onde está o dinheiro?”, a vereadora disse que 

ficaria contente se o prefeito respondesse ao referido questionamento e outros 

mais, a parlamentar destacou ainda que o posto de saúde da Pista do Cabeça está 

fechado, disse ainda que solicitou do secretário de saúde a lista dos repasses 

atrasados do governo do Estado para que os vereadores possam ajudar nas 

cobranças e que até o momento não havia sido respondida, finalizando, 

parabenizou a prefeita Carmem por seu município estar em dia com o consorcio 

da saúde. Após, fez uso da Tribuna o Vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), cumprimentou a todos, destacando a presença da prefeita e dos 

vereadores de Carlinda, inicialmente, justificou a ausência do prefeito na 

reunião, que o mesmo não foi avisado e estava enfermo, onde o prefeito virá este 

mês, e que não há necessidade de ficarem “batendo na mesma tecla”, disse ainda 

que deve haver cobrança apenas se ele não comparecer, prosseguindo a fala, 

Mendonça disse que os vereadores de Carlinda vieram ver um pronunciamento 

de noticias boas, e que na área da saúde sempre haverá problemas mas que o  

prefeito está investido na saúde, está trabalhando bem, que o mesmo tem boas 

intenções, só que a tendência é só falar das coisas ruins, em seguida, destacou o 

discurso da vereadora Cida sobre a emenda de 7 milhões, e que se realmente 

sair, deve se asfaltar as avenidas de todos os bairros, finalizando o discurso, o 

vereador disse que nos últimos dez dias levou doze dependentes químicos para 

clínicas para tratamento, dando uma tranquilidade maior a sociedade, afirmando 

que está lutando para montar uma clinica no município. Na sequência usou da 

palavra o Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) onde cumprimentou a todos 

e inicialmente parabenizou a prefeita Carmem da cidade de Carlinda pelo 
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sucesso do festival de pesca e desfile alusivo ao Dia da Independência, 

comemorado em 7 de setembro, informando a todos que não houve desfile no 

município de Alta Floresta por falta de recursos, após, o vereador tornou a 

parabenizar  Sra. Carmem por ter contratado a funcionária Karina para 

trabalhar na imprensa do seu município destacando a competência da mesma, 

continuando, pontuou sua preocupação com os trabalhos do executivo, pela 

falta de orçamento que por sua vez prejudica o andamento dos serviços na 

prefeitura, tendo ainda cinco folhas de pagamento a fazer até o final do ano 

porém a prefeitura não tem orçamento para pagá-las, dizendo ainda que as 

contas da administração está virando um “bolo” e que necessita dos vereadores 

auxiliarem o prefeito para resolver a já referida problemática, após, falou que 

cobrou o prefeito sobre a questão de servidores qualificados para dar 

continuidade  a obra da ponte do bairro Boa Nova, sugerindo a turma de 

reeducandos para que a obra seja realizada em menor tempo para assim a 

mesma não perder o brilho, finalizando, falou sobre a reunião da audiência 

pública, salientando ser um assunto delicado e deixando um desafio ao 

presidente Emerson Machado, para que a câmara faça uma audiência pública 

com o intuito de ouvir a sociedade, destacando a problemática existente da 

documentação das áreas verdes vendidas e que precisam de uma solução, 

afirmando não ser contra a venda de áreas públicas, desde que seja bem 

aplicado o recurso oriundo delas. Seguidamente, usou a tribuna o Vereador 

Demilson Nunes Siqueira, no qual cumprimentou a todos os presentes e 

inicialmente discursou sobre a audiência pública, pedindo que os projetos sejam 

enviados com antecedência para assim ser debatido e não ocasionar tumultos por 

“pouca coisa”, em seguida disse que foi procurado por um cidadão, no qual 

informou que comprou um lote situado em área verde e que o tinha escriturado 

só que ao realizar uma simulação de financiamento constatou que a escritura 

estava cancelada, o vereador afirmou que a prefeitura precisa resolver esta 

questão, pois a muitos moradores com a mesma problemática, continuando, o 

parlamentar disse que está trabalhando e que concorda com as palavras ditas 
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pelo vereador Tuti sobre uma audiência na câmara, para assim, as coisas se 

tornarem mais transparentes e para a população entender com maior clareza, 

finalizando, Demilson pontuou que esteve em visita na comunidade Bela Vista, 

revendo amigos e companheiros. Na sequência, fez uso da palavra o Vereador 

José Elói Crestani, cumprimentando a todos e inicialmente falando da honra 

em receber a prefeita e os vereadores de Carlinda, em seguida, o vereador disse 

que teve a oportunidade de participar do programa do Wilson Machado, na rádio 

Inclusiva FM, continuando, deixou uma cobrança ao departamento de licitação 

da prefeitura, acentuando que no final do mandato como presidente da câmara 

devolveu aos cofres da prefeitura mais de R$ 200 mil e na ocasião solicitou ao 

prefeito que comprasse um ônibus para a Secretaria de Esportes e um veículo 

para a Casa de Apoio de Cuiabá, Elói informou que o ônibus já foi adquirido 

tendo uma sobra de aproximadamente R$ 62 mil que seria para compra um 

veiculo com finalidade de servir a Casa de Apoio de Cuiabá, salientando que o 

Asiel determinou só que até o  momento o bem não foi adquirido, reafirmando 

sua solicitação ao departamento de licitação para tomarem as atitudes 

necessárias, após, o vereador explanou sobre a problemática da saúde, 

afirmando que o Brasil esta passando um momento histórico, com muitos atos 

de corrupção onde existe pessoas perdendo a vida por falta de leitos de UTI’s, o 

vereador disse ainda que esteve na Pista do Cabeça, onde constatou que o posto 

auto avaliação de saúde da região estava fechado, então conversou com o 

prefeito e o mesmo determinou  que a unidade de saúde fosse reaberta, 

afirmando que secretário de saúde não atendeu a determinação do executivo, 

ressaltando que os vereadores precisam ter informações sobre o porque o pedido 

não foi atendido, finalizando, solicitou ao presidente, vereador Emerson 

Machado, que discursasse sobre sua viagem a Cuiabá e sobre a emenda de R$ 7 

milhões. Em seguida, usou da Tribuna o Vereador Luiz Carlos de Queiróz, o 

qual cumprimentou a todos e primeiramente parabenizou a prefeita de Carlinda 

pelo evento do desfile do dia 7 de setembro e pela realização do festival de 

pesca, em seguida, o vereador destacou sua amizade com o senhor Antônio 
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Locatelli, continuando, disse sobre as informações que o executivo irá desafetar 

áreas publicas para vende-las, afirmando que tais informações não são 

verdadeiras e que a intenção do prefeito é apenas desafetar e vender a área que 

atualmente está a secretaria de saúde, e que a tramitação já vinha acontecendo a 

90 dias, salientando que  informações equivocadas foram divulgadas, 

acentuando que tais pessoas, não sabem as verdadeiras intenções do prefeito 

Asiel, afirmando ainda que na realidade deve-se haver preocupação na 

legalidade dos lotes nas áreas publicas, que no passado foram vendidas e até o 

momento não tem escrituras definitivas,  o vereador informou que já discutiu a 

questão com o promotor de justiça,  Doutor Daniel, e ele garantiu que as pessoas 

não serão prejudicadas, que a briga é entre a Colonizadora Indeco e a prefeitura, 

e são eles quem tem que resolver e entrar em um acordo, após, disse que o 

vereadores tem que cobrar mais a responsabilidade do  governo do estado, 

cobrando também mais a equipe da prefeitura, para assim eles terem mais 

atitudes, e sejam mais efetivos em suas decisões, finalizando falou do discurso 

da vereadora Elisa, que propôs de um TAC para resolver a situação da secretaria 

de obras, Luiz Carlos afirmou que devem se reunir com o ministério publico, a 

prefeitura, o jurídico da prefeitura e os vereadores para fim de solucionar 

situações emergenciais, saindo da reunião com a situação resolvida. Fez uso da 

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

aos presentes, e de princípio falou sobre a situação do projeto do plano diretor, e 

sobre a venda da área da secretaria de saúde, continuando, disse que na terça-

feira, foi encaminhado um ofício informando a realização de Audiência Publica 

no plenário e em seguida na sessão, o presidente afirmou que somente seria uma 

reunião administrativa com os vereadores no gabinete, e que na quarta-feira 

chegou novamente um oficio pedindo a deliberação dos vereadores para a tal 

Audiência Publica no plenário, Dida  afirmou que não assinou o ofício por não 

concordar com a situação e com o horário da audiência,  continuando sua fala, o 

vereador disse que todo projeto “afogadilho” dará em coisa errada, trazendo 

complicações, insatisfação e desgaste, em seguida, afirmou que comunicou o 
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vereador Mendonça pelo fato de terem recebido um memorando para uma 

reunião com o prefeito e o mesmo não compareceu, Dida disse que foi com o 

vereador Tuti até a prefeitura e chegando lá viu um servidor anotando sobre a 

audiência publica no dia 12, então o vereador solicitou do presidente mais 

organização, porque as atos na câmara devem ocorrer de forma oficial,  o 

vereador explanou  que tem alguém na prefeitura “patrolando” o prefeito e agora 

quer também “patrolar” a Câmara, citando o acontecido no dia 21 de julho em 

qual chegou um projeto em regime de urgência e que agora as obras estão 

paralisadas porque os servidores não querem trabalhar por  salário mínimo, 

então o vereador solicitou dos colegas que tenham cautela, afirmando que os 

projetos devem ocorrer de forma transparente para não prejudicar a sociedade, 

continuando, disse que esteve com o prefeito e pediu a ele "pé no freio" e que 

equilibre as finanças, que tenha  prioridades em sua administração, salientando 

que não terá a emenda de R$ 7 milhões este ano e precisam sensibilizar o 

governo para que delibere para o próximo ano, disse que o governo do Estado 

determinará a SINFRA que elabore o convenio mas somente para o próximo 

ano.  Neste intermédio, usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da 

palavra o Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), o qual informou que a 

SINFRA não faz pavimentação urbana e é preciso fazer um termo de parceria 

entre a CCID e a SINFRA salientando que o referido termo leva ao menos sete 

meses para ser concluído.  Retomando sua fala, o vereador Silvino Carlos 

Pires Pereira (Dida) disse que deve se reforçar a bandeira referente a emenda 

de R$ 7 milhões e também da situação da saúde, Dida disse que o secretário de 

saúde divulgou nos meios de comunicação que existe pendências do governo 

para com o município e então o vereador solicitou do mesmo a relação das 

pendências e que até o momento não fora respondido, o vereador frisou que o 

secretário veio a capital para falar mentiras no município, em seguida, disse que 

conversou com o jurídico da prefeitura sobre o salário do secretário, onde o 

município diz não ter condições de pagar um salário mínimo para funcionários e 

atualmente está pagando R$ 18 mil ao secretário, afirmando que pediu ao 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 10 de 11 
 

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/ 

 

prefeito que tome providencias para exonerá-lo, finalizando, disse que não terá 

“atropelo” no plano diretor e tudo será para o bem da sociedade. A seguir, 

transferindo a condução dos trabalhos ao Vice-Presidente, fez uso da tribuna o 

Senhor Presidente, Vereador Emerson Sais Machado, o qual cumprimentou a 

todos e inicialmente agradeceu a presença da prefeita Carmem e também os 

vereadores da cidade de Carlinda, em seguida o vereador justificou o não 

comparecimento do prefeito na reunião com os vereadores, fazendo uma defesa 

a favor do líder do prefeito, vereador Mendonça, salientando que foi mandado 

ofício ao prefeito, deixando tudo oficializado e a assessoria do prefeito não o 

avisou da reunião e assim não existindo falha do vereador Mendonça, 

continuando, disse que esteve na capital tentando conversar com o governador 

para assim fazer a cobrança da liberação da emenda de R$ 7 milhões para a 

pavimentação dos bairros, em seguida, disse que o deputado Romoaldo está 

marcando uma audiência com o governador na próxima quarta-feira, então fez 

convite para todos os vereadores a irem até Cuiabá na referida audiência, para 

juntos, lutarem e cobrarem a já referida emenda. Após, o vereador continuou sua 

fala esclarecendo sobre a audiência pública, explanando que da forma que é 

falado fala nos discursos, deixa a entender que a prefeitura quer fazer algo 

errado, mas salienta que o executivo esteve na câmara e esclareceu tudo o que 

aconteceu, disse que “soltaram” em redes sociais que a prefeitura está querendo 

desafetar todas as áreas, e assim prejudicar as pessoas, exemplificando não ser 

verdade, pois o projeto é claro e muito bem explicado, disse que a audiência só 

não aconteceu no plenário, porque foi mandado o ofício e a ordem do dia já 

havia fechado não podendo ser votado então no plenário, disse que então tentou 

pegar a assinatura de nove vereadores para acontecer a reunião, mas os 

vereadores não assinaram, falando ser normal por ser tratar de uma democracia, 

salientando que a  audiência acontecerá em outro local, e depois que acontecer a 

audiência,o projeto virá para a casa, sendo analisado pelas comissões, e depois 

virá ao o plenário para ser votado, finalizando, disse que este ano foi inaugurado 

sete obras de relevância, afirmando que na gestão anterior isso não acontecia, e 
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que está acompanhando o secretário de saúde para que seja reaberto o posto de 

saúde da Pista do Cabeça, e que essa semana o problema será resolvido. 

Concluída a fase de uso da tribuna e retomando a condução dos trabalhos, o 

Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário autorização para dispensar o 

intervalo regimental, havendo a concordância de todos. Passando à Ordem do 

Dia, foi colocada em deliberação a MMooççããoo  nnºº..  003377//22001177,,  ddee  ““CCoonnggrraattuullaaççõõeess  

ccoomm  aa  PPrreeffeeiittaa  ddoo  mmuunniiccííppiioo  ddee  CCaarrlliinnddaa,,  CCaarrmmeemm  MMaarrttiinneess,,  eexxtteennssiivvaa  aa  

ttooddooss  ooss  eennvvoollvviiddooss,,  ccoollaabboorraaddoorreess  ee  ppaarrttiicciippaanntteess,,  ppeelloo  ssuucceessssoo  ee  oo  

bbrriillhhaannttiissmmoo  ddoo  1133ºº  FFeessttiivvaall  ddee  PPeessccaa  EEssppoorrttiivvaa  ddee  CCaarrlliinnddaa,,  rreeaalliizzaaddoo  nnooss  

ddiiaass  0022  ee  0033  ddee  sseetteemmbbrroo  nnaaqquueellee  mmuunniiccííppiioo””,,  ddee  aauuttoorriiaa  ddoo  VVeerreeaaddoorr  

EEmmeerrssoonn  SSaaiiss  MMaacchhaaddoo, a qual foi discutida pelos Vereadores: Emerson Sais 

Machado, Marcos Roberto Menin, Charles Miranda Medeiros, Elisa 

Gomes Machado, Valdecir José dos Santos (Mendonça), Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida), José Aparecido dos Santos (Cidão) e José Elói 

Crestani, os quais do mesmo modo, a parabenizaram, enaltecendo-a pelo 

brilhante trabalho realizado em sua administração, destacando a dinâmica, 

determinação e honestidade da prefeita Carmem e sua equipe, congratulando-a 

pela organização do Festival de Pesca ocorrido no município de Carlinda, além 

disto, na oportunidade enalteceram também o emocionante desfile alusivo ao 

Dia da Independência acontecido no dia 7 de setembro. 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, às dez horas e 

cinquenta e três minutos o Senhor Presidente declarou encerrada a presente 

Sessão.   


