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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, no dia vinte e um de março de 

dois mil e dezessete, com início às nove horas e dezoito 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, 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 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. Em seguida o Senhor 

Secretário fez a leitura das seguintes correspondências recebidas: Comunicado 

do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros 

destinados a execução de Programas do FNDE, à Prefeitura Municipal de Alta 

Floresta; Ofício do 2º Ten. PM. Manoel Junior Campos Rodrigues, solicitando 

que seja feita uma Moção de Aplausos ao Soldado PM Marcos Paulo Monteiro 

Martins de Souza, pela ação em recuperar armas de fogo, dentre outros objetos 

furtados do estabelecimento comercial “A Pantera”, e Ofício do CMDCA – 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, convidando para 

participar da Campanha “Transforme se Imposto de Renda em Investimentos”, 

cujo objetivo é arrecadar fundos voltados a projetos/ações à infância e 

adolescência em nosso município. Após o Senhor Secretário fez a leitura das 

seguintes matérias em apresentação: Indicações nºs. 049 e 050/2017, ambas de 

autoria do Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça); Indicações nºs. 051, 

052, 053 e 060/2017, todas de autoria do Vereador Emerson Sais Machado; 

Indicações nºs. 054, 055 e 056/2017, todas de autoria do Vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira; Indicações nºs. 057 e 058/2017, ambas de autoria da Vereadora 
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Elisa Gomes Machado; Indicação nº 059/2017, de autoria dos Vereadores: Elisa 

Gomes Machado e Demilson Nunes Siqueira; Indicações nºs. 061 e 062/2017, 

ambas de autoria do Vereador Luiz Carlos de Queiróz; Projeto de Lei nº 

1.890/2017, de autoria do Executivo Municipal, que em súmula: “Altera 

dispositivos da Lei 665/1996, e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 

1.891/2017, de autoria do Executivo Municipal, que em súmula: “Revoga a Lei 

Municipal nº 045-a/1984, e da outras providências”; Projeto de Lei nº 1.892/2017, 

de autoria do Executivo Municipal, que em súmula: “Revoga dispositivo da Lei 

Orgânica do município de Alta Floresta, e dá outras providências”; Projeto de Lei 

nº 1.893/2017, de autoria do Executivo Municipal, que em súmula: “Cria o inciso 

III e o § 3º, no artigo 137 da Lei Municipal nº 382/1991, e dá outras 

providências”, e Projeto de Lei nº 1.895/2017, de autoria do Executivo Municipal, 

que em súmula: “Dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito adicional 

suplementar na estrutura da Lei Municipal 2.349/2016, Lei Orçamentária Anual 

do município do exercício de 2017 e dá outras providências”. O Senhor 

Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas 

conforme disposição regimental. Passando ao uso da Tribuna, o Senhor 

Presidente comunicou aos Senhores Vereadores que, conforme acordado em 

Reunião Administrativa, o tempo destinado a cada um será de sete minutos, 

conforme ordem de inscrição. O primeiro a usar da Tribuna foi o Vereador 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), o qual cumprimentou a todos e inicialmente 

destacou a presença do Superintendente de Esportes, Zamir Mendes, afirmando 

que está acompanhando os trabalhos que estão sendo realizados na Secretaria de 

Esporte. Disse que, também está acompanhando de perto, a situação da UPA e o 

projeto do Corpo de Bombeiros necessário para a conclusão da mesma. Falou que 

visitou o posto de saúde do bairro Jardim Guaraná, e que a obra está em 

andamento, mas vê a necessidade de acompanhar os procedimentos para 

conclusão da mesma. Finalizando solicitou ao Presidente Emerson Machado, que 

marque uma reunião com o Corpo de Bombeiro, para ver como se encontra o 

projeto deles quanto a UPA, pois, vê uma emergência em se concluir a obra, 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

Pág. 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/ 

 

verificando, também, como foi a proposta da entrega da obra e qual foi a proposta 

da contra partida do município. Na sequência usou da palavra o Vereador Oslen 

Dias dos Santos (Tuti), o qual cumprimentou aos presentes e de início agradeceu 

o Executivo que, juntamente com o Deputado Nininho, conseguiu projetos para 

beneficiar o município. Disse que acredita que, deva haver mais cobranças e 

menos reclamações, quanto as indicações realizadas pelos Vereadores. Falou que 

já existe um pedido, junto ao Deputado Nininho, de três lombadas na MT-208 e 

semáforos, uma vez que, está tendo um fluxo grande de alunos naquele trajeto, 

necessitando, assim, de sinalização. Informou que, o Residencial HAMOA irá 

construir um novo trevo na entrada do residencial, e que, o mesmo já está 

aprovado pela SINFRA. Fez agradecimentos ao Secretário de Obras, Senhor Elói, 

que não mede esforços para recuperar os pontos críticos do município, e que há 

várias pontes na zona rural com problemas. Pediu apoio aos companheiros 

Vereadores para ser enviado um ofício ao Executivo pedindo um apoio especial à 

Secretaria de Obras, porque, no momento foi tirada toda a safra de soja, mas, está 

chegando a safra de milho que também precisa ser retirada e, acredita que, há uma 

necessidade de melhorar  a agilidade da Secretaria. Na sequência fez uso da 

palavra o Vereador Demilson Nunes Siqueira, o qual cumprimentou aos 

presentes e de princípio agradeceu o Superintendente de Esporte, Zamir Mendes, 

pelo apoio aos atletas que participaram de uma competição na cidade de Lucas do 

Rio Verde, onde representaram nosso município. Sobre o Conselho de Segurança, 

disse que ele (Demilson) e a Vereadora Elisa, estiveram em uma reunião sobre a 

segurança do município, ressaltando e solicitando que os outros Vereadores 

também participem, pois, acredita ser muito importante estas reuniões e a união 

de todos, para, assim, contribuírem e acharem uma situação, para melhorar a 

segurança do município. Ressaltou que fez uma indicação solicitando ao 

Secretário de Segurança de Estado, uma viatura ao GARRA/AF – Grupo Armado 

de Repressão a Roubos e Assaltos, para, assim, melhor agilizar os trabalhos. Em 

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

cumprimentou a todos os presentes e inicialmente parabenizou o Presidente 
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Emerson Machado e a equipe de funcionários da Câmara pela Sessão Solene da 

Mulher Destaque, que aconteceu na última sexta-feira. Solicitou ao Presidente 

que convide o responsável atual do INSS do município, Senhor Gustavo, para 

uma reunião administrativa sobre as novas regras da aposentadoria. Também fez 

uma sugestão ao partido PMDB que, todos os pedidos feitos ao Governador, 

também fossem mandados ao Deputado Romoaldo Júnior. Comentou que, 

solicitou ao Deputado Romoaldo e ao Governador Pedro Taques, que seja feita 

uma operação tapa buracos entre Alta Floresta e Carlinda, pedindo uma atenção 

especial do Governo, dentre outras solicitações, a sinalização da MT-208, redutor 

de velocidade e colocação de lombadas eletrônicas naquela localidade. 

Finalizando salientou a situação dos convênios das entidades, destacando o Lar 

dos Idosos, sugerindo aos Vereadores que procurassem o Prefeito e solicitassem 

ao mesmo, para que, o valor repassado ao Lar dos Idosos aumentasse de dezessete 

mil reais mensais, para, pelo menos, vinte e um mil reais, compensando, assim, os 

meses que ficaram em atraso. Após fez uso da palavra a Vereadora Elisa Gomes 

Machado, a qual cumprimentou aos presentes e de início destacou a presença do 

Superintendente de Esporte, Zamir Mendes, parabenizando-o pela participação 

dos atletas altaflorestenses nos jogos estudantis. Sobre o assunto Lar dos Idosos, 

comentado Vereador Luiz Carlos, afirmou que, o valor de dezessete mil reais 

continua, porque o convênio ainda não foi feito até o momento, e não será 

retroativo. Mencionou sobre o Grupo Misto de Segurança do município, 

afirmando que seus objetivos são para ajudar a resolver os problemas de 

segurança da cidade e amenizar a situação atual dos roubos e furtos. Falou que a 

cidade está com sérios problemas sobre o assunto segurança, e que, é preciso lutar 

para melhorar esta situação. Teceu comentários sobre a chegada do novo 

Delegado de Polícia Civil, fazendo uma cobrança para que não tenha baixa nos 

servidores da polícia civil. Parabenizou a Prefeita de Carlinda, Senhora Carmem, 

que conseguiu abrir a Superintendência de Polícia em Carlinda, amenizando, 

assim, os trabalhos em Alta Floresta, enfatizando o belo trabalho realizado pela 

Prefeita, e suas várias conquistas para o município de Carlinda. Parabenizou o 
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Presidente e os funcionários pelo empenho na realização da Sessão Solene da 

Mulher Destaque e solicitou que este evento continue. Sobre o CDP, solicitou que 

seja cobrada do Executivo, a reestruturação e arenosidade do terreno, porque os 

engenheiros não definem a área sem esta reestruturação, mas afirma que, o 

Executivo está disposto a contribuir e ajudar o Estado nesta obra. Solicitou ao 

Secretário de Obras, Senhor Elói, que dê uma atenção especial à ponte do Rio 

Paranaíta, pois, todos os dias está recebendo reclamações dessa ponte. Aparte do 

Vereador Tuti, o qual disse que solicitou à SINFRA que conserte a referida ponte, 

pois, o município não tem condições de consertar a mesma. Retornando, Elisa 

disse que solicitou explicações em Cuiabá sobre a patrulha mecanizada. 

Comentou, também que, foi mandado um ofício ao Executivo pedindo 

explicações sobre a UPA, e solicitou que seja convidado o  Corpo de Bombeiros 

para uma reunião para esclarecer o que impede o laudo da construção, porque, 

segundo soube, o problema está no projeto do bombeiro. Na sequência usou da 

Tribuna o Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual 

cumprimentou aos presentes e de princípio pediu um minuto de silêncio ao seu 

amigo Beto, tesoureiro do Partido PSC, que faleceu no último sábado. Comentou, 

novamente, sobre o desgaste que a sociedade está sofrendo com os entorpecentes, 

e que, isso abala muito as pessoas e as famílias, no entanto, disse que está feliz 

porque a sociedade conseguiu enviar um jovem de vinte e oito anos para uma 

clínica de tratamento na cidade de Guarantã do Norte, a pedido do próprio 

usuário, e que, com essa atitude, seria um a menos para dar transtorno à cidade. 

Falou que não vê muitos resultados nas reuniões que acontecem para tentarem 

resolver os problemas da sociedade, e que não gosta de participar, pois, acredita 

que essas reuniões não dão resultados, e que as pessoas devem agir, montar centro 

de recuperação no município, preencher a mente dos jovens, e não ficarem só 

discutindo assuntos. Destacou a presença do Superintendente de Esporte, Zamir, e 

suas atividades desenvolvidas com os jovens, e acredita que, essas ações mereçam 

mais apoio e que o Executivo deva ter um cuidado especial com esta Secretaria, 

para que os jovens se ocupem mais. Finalizando, comentou que o Governo 
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Federal investe muito em propagandas, e não no agir, dizendo que, na realidade o 

Governo não está fazendo nada pelo cidadão, e que todo cidadão sabe o que tem 

que ser feito em sua cidade. Em seguida fez uso da Tribuna o Vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira, o qual cumprimentou à todos e de início  ressaltou e 

agradeceu o Presidente pela proposta da diminuição do tempo de pronunciamento 

dos Vereadores, e acredita ser de suma importância esse ajuste, assim, as Sessões 

terminam mais cedo, e garantem ao público e aos Vereadores uma Sessão mais 

tranquila. Sobre o assunto Indicações, disse que toda semana faz Indicações, 

porém, não obtém resposta por escrito, como a Indicação que fez em fevereiro, 

sobre o redutor de velocidade em frente ao IFMT e, até o momento, não obteve 

resposta se vão ou não fazer, e hoje, novamente, é apresentada uma Indicação 

com o mesmo conteúdo e objetivo, assim, acredita que seja importante terem 

respostas das Indicações apresentadas. Salientou, também, a importância do 

público entender a função de cada ente do município, distinguindo, assim, qual a 

função do Vereador e qual a do Executivo, assim, a população entenderá melhor 

que, na maioria das vezes não é o Vereador que faz, mas, sim, o Executivo, e que, 

o mesmo direito que o Vereador tem, o cidadão também tem para cobrar o 

Prefeito, desta forma, as pessoas irão parar de punir os Vereadores se as 

indicações não acontecerem, e também, entenderão que na administração é 

realizada uma dinâmica de trabalho que, muitas vezes, não é o que esperamos. 

Sobre o Projeto dos Artistas de Rua, disse que o mesmo está tramitando. Na 

sequência usou da Tribuna o Vereador Charles Miranda Medeiros, o qual 

cumprimentou aos presentes e iniciou ressaltando a presença do Superintendente 

de Esporte, Zamir Mendes, destacando que o mesmo voltará a ser Secretário de 

Esporte, depois da revogação da Reforma Administrativa, pois, os seus trabalhos 

ajudam muito o município e o Executivo. Charles destacou, também, os trabalhos 

realizados pelo Secretário de Obras, Elói, dizendo que o mesmo está com uma 

equipe excelente, que estão produzindo os materiais usados pela Secretaria, disse 

que esteve fiscalizando a obra da Avenida do Aeroporto, e que a mesma ainda não 

foi concluída, por motivo das chuvas, e que a área encontra-se encharcada, 
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dificultando a finalização da obra. Enfatizou, também, o trabalho que vem sendo 

realizado pelo CRAS itinerário nas comunidades, sendo feito um levantamento 

das necessidades da população. Disse que está preocupado com a quantidade de 

pessoas que estão sofrendo com diarréia e vômitos, acredita que o município pode 

estar sofrendo um surto, pois, muitas pessoas estão chegando aos postos de saúde 

com esses sintomas, ocorrendo, assim, um grande problema, pois, as pessoas 

chegam nos postos de saúde com esses sintomas e necessitam tomar soro para se 

hidratarem, e não há soro, provocando transtorno aos profissionais e ao doente, e, 

assim, os mesmos são encaminhados ao Hospital Regional, mas não são 

atendidos, causando um sério problema, que poderia ser resolvido em poucos dias 

mas demora vários, criando dificuldades ao doente, pois, fica mais tempo sem 

tratamento e piorando seu estado de saúde. Salientou que, realmente, para ter 

medicamentos nos postos de saúde há a necessidade de um técnico, mas que esta 

situação está causando grandes transtornos à população. Após fez uso da palavra a 

Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto, a qual cumprimentou aos presentes e 

de início destacou uma reunião sobre a questão do CDP, e, também, a 

preocupação de não vir o dinheiro e do problema do terreno, mas, disse que, na 

semana passada, estiveram representantes do município, e, segundo eles, deve-se 

oficializar o interesse para que não aconteça dessa obra ir para outro município, e 

o Executivo está disposto a fazer a obra, pois, a área já existe e o que for 

necessário também estará disponível, informou, ainda, que fez um ofício, em seu 

nome, ao Governador e ao Deputado, dizendo aos colegas Vereadores que fiquem 

tranquilos quanto a isso, afirmando que o problema está praticamente resolvido. 

Falou sobre a parceria com as entidades que não estão recebendo os recursos, e 

que está cobrando, mas pediu ao Presidente e aos demais Vereadores que cobrem, 

para haver mais eficácia no pedido, destacando que há pessoas trabalhando sem 

receber, causando, assim, uma grande preocupação quanto ao assunto, pois, o 

recurso não será retroativo. Comentou, também, sobre a problemática da 

duplicação da MT-208 até o IFMT, informando que foi até Cuiabá cobrar, no 

entanto, as empresas que haviam ganhado a licitação, foram todas 
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descredenciadas, e que, novamente, encaminhou o projeto à Cuiabá e eles 

afirmaram que, dentro de duas semanas, a licitação estará pronta, solicitando aos 

colegas Vereadores para aguardarem, porque esta obra é de suma importância 

para nossa cidade. Finalizando, agradeceu, em nome do Presidente, aos 

funcionários pela brilhante Sessão Solene da Mulher Destaque. Em seguida usou 

da palavra o Vereador Marcos Roberto Menin, o qual cumprimentou à todos e 

inicialmente parabenizou o Vereador Mendonça por iniciar seu discurso 

lembrando da passagem do amigo Beto, ressaltando que, em vida, o mesmo era 

uma pessoa boa, cheia de bons sentimentos. Informou que estará indo à Cuiabá, 

conversar com o Presidente do INTERMAT, a respeito da reforma fundiária, e 

acredita que irá trazer boas notícias sobre o assunto. Disse ainda que, também 

estará tendo uma reunião com o DETRAN em Cuiabá, e estará desencadeando 

uma proposta de mudar o local do CIRETRAN, e que já teve uma conversa, por 

telefone, com os responsáveis e comentou sobre o assunto, percebendo interesse 

dos mesmos sobre a questão. Destacou, também, sobre os problemas do 

município, pontes e lombadas, e acredita que, como Vereador, deve sempre haver 

cobranças ao Executivo, e, em sua opinião, disse que não adianta só pedir tem que 

cobrar. Parabenizou, também, o Superintendente de Esporte, Zamir Mendes, pela 

participação nos jogos estudantis, dizendo que, o esporte é o caminho para um 

cidadão se tornar melhor. Teceu comentários a respeito da palestra sobre drogas 

que estava acontecendo, neste momento, na Praça do Avião. Finalizando 

parabenizou o Presidente e funcionários pela Sessão Solene em homenagem à 

mulher, ocorrida na última sexta-feira. Neste momento o Senhor Presidente, 

Vereador Emerson Sais Machado, passou a Presidência ao seu Vice para fazer 

uso da Tribuna. De princípio cumprimentou à todos e informou que sua assessoria 

entrou em contato com o INSS e que ainda não obtiveram resposta. Sobre o 

assunto UPA, disse que o problema é sério, e que deve haver um esforço de todos 

para colocarem essa UPA para funcionar, dizendo que a empreiteira está nas mãos 

da justiça, e que a mesma deve pagar pelas consequências. Com relação ao 

assunto da ponte do Rio Paranaíta, disse que a ponte está caindo, e que cabe ao 
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Estado arrumar, mas o mesmo não toma as devidas providências, e que não se 

consegue contato com os responsáveis, e a prefeitura encontra-se com muitos 

problemas, atualmente, para serem resolvidos, no entanto, Emerson, solicitou que 

o Secretário de Obras, Senhor Elói, uma atenção especial à esta questão e procure 

resolver o problema. Comentou sobre a palestra sobre dependentes químicos, que 

está acontecendo, no momento, na Praça do Avião. Fez um agradecimento aos 

Vereadores por  terem acatado a idéia dos pronunciamentos terem um período 

menor. Parabenizou os funcionários pela organização da Sessão Solene da Mulher 

Destaque, realizado na última sexta-feira. Falou, também, sobre uma reunião que 

aconteceu no CDL com relação aos terrenos baldios, que se encontram com muito 

mato, e da preocupação da população com os criadouros de mosquitos e, 

consequentemente, aumentando as doenças da cidade, questionando o que fazer 

para solucionar esse problema. Afirmou que a câmara deva chegar a um consenso 

e, ajudar o Executivo a achar uma solução, porque, a Prefeitura não tem tempo e 

nem maquinário para limpar estes terrenos, e observou que, se a Prefeitura tivesse 

como fazer a limpeza, estaria tirando o emprego de muita gente que ganha 

fazendo esse trabalho de limpeza dos terrenos baldios. Disse que deve ser 

aplicada uma multa, se caso o proprietário do terreno não fizer a limpeza, para 

evitar o aumento dos mosquitos e, assim, evitar pessoas doentes nos postos de 

saúde. Finalizou pedindo aos Vereadores que apóiem esta causa. 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 Projeto de Resolução nº 001/2017, de 

autoria dos Vereadores: Elisa Gomes Machado, Demilson Nunes Siqueira, 

Mequiel Zacarias Ferreira, Aparecida Scatambuli Sicuto e Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida), que em súmula: “Dispõe sobre o dia e horário de realização das 

Sessões Ordinárias da Câmara Municipal em caráter experimental e temporário e 

dá outras providências”, o qual foi discutido pelos Vereadores: Elisa Gomes 

Machado, a qual pediu aos colegas Vereadores que votem o Projeto, pelo menos, 

em período experimental de noventa dias. Relembrou que no passado, houve uma 
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experiência das Sessões serem à noite, porém, era realizada na sexta-feira à noite, 

e várias pessoas não vinham por terem compromissos, por esse motivo, não deu 

certo, mas que, atualmente, há uma procura grande de pessoas sugerindo que seja 

mudado o horário para participarem. Disse ainda que, fez uma solicitação ao 

Controle Interno da Casa e não viram impactos negativos, porém, o Jurídico diz 

que haverá impactos, mas, pede aos colegas Vereadores que votem a favor do 

referido Projeto, para que a Sessão possa acontecer na terça-feira à noite, fazendo, 

assim, essa experiência e, se não der certo, voltaria para o período da manhã. 

Mequiel Zacarias Ferreira, o qual afirmou que recebe várias cobranças das 

pessoas para que as Sessões sejam no horário noturno. Sobre a questão do risco 

das pessoas não virem, disse acreditar que, deve-se pautar, também, da 

possibilidade da participação, pois, quanto mais participação da população, mais 

melhorias irá ter o município, e que a participação é necessária. Reforçou, 

também, que haverá a transmissão das sessões na rádio, proporcionando, assim, à 

população ficarem por dentro dos assuntos discutidos na Câmara. Emerson Sais 

Machado, o qual disse que respeita o posicionamento de cada um, mas, é 

contrário ao Projeto, pois, já aconteceram duas vezes a experiência e não obteve 

êxito, e esta mudança tem suas consequências, vai aumentar gastos, como, ar 

condicionado dos gabinetes ligados, funcionários, e, se no passado, não deu certo, 

seu voto é contrário, pois, acredita que a população não vai comparecer, mas, 

respeita o voto de cada um. Aparecida Scatambuli Sicuto, a qual afirmou que 

recebe muita procura de pessoas que não podem participar das Sessões. Disse 

que, já foi feita a experiência, mas, que o dia não era propício, e que, deve-se dar 

oportunidade às pessoas pelos vários pedidos recebidos. Valdecir José dos 

Santos (Mendonça), o qual disse que já analisou e afirma que já houve este 

experimento e não deu certo, e de novo não irá dar, sendo seu voto contrário. 

Disse que a sociedade está prestando mais atenção no que está sendo feito. Luiz 

Carlos de Queiróz, o qual mencionou que está na sua quinta legislatura, e, 

afirmou que as Sessões à noite não dão certo. Fez uma sugestão aos autores do 

Projeto que levem em consideração a grande presença das pessoas nas Sessões, 
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atualmente, e que deixasse passar o primeiro semestre e, depois, voltem a analisar. 

Declarou seu voto contrário. Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), o qual 

ressaltou que já houve alguns experimentos, mas, acredita no pedido da 

população, e que deva ser levada em conta a transmissão, sem custo, durante o 

noventa dias, via rádio. Concluiu dizendo ser de suma importância fazer esse 

experimento. Após discussões, o referido Projeto de Resolução nº 001/2017, foi 

colocado em votação, o qual foi rejeitado, com os votos contrários dos 

Vereadores: Luiz Carlos de Queiróz, José Elói Crestani, Oslen Dias dos Santos 

(Tuti), Valdecir José dos Santos (Mendonça), Marcos Roberto Menin, Charles 

Miranda Medeiros e José Aparecido dos Santos (Cidão). Em seguida o Senhor 

Presidente convocou os Senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária, em 

vinte minutos, para deliberação do Projeto de Lei nº 1.896/2017, do Executivo 

Municipal, com pedido de tramitação em Regime de Urgência. 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 quarenta e cinco minutos. 

  


