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Ata da vigésima sétima Sessão Ordinária, da segunda Sessão Legislativa, da 

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos vinte cinco dias do 

mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e nove 

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 Queiroz, 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 a 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 colocado em discussão e votação a ata da sessão anterior, a qual 

foi aprovada, observada a ausência do vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti). 

Em seguida, solicitou do Senhor Secretário a leitura das correspondências 

recebidas que assim o fez, a saber: Oficio n° 301/2018-GP, em resposta ao 

Oficio N° 285/2018-GAB, encaminhando Processo Licitatório nº 018/2018 

gravado em CD, do Prefeito Municipal Asiel Bezerra de Araujo; Oficio n° 

146/2018/SMD/DMA, em resposta ao Oficio n° 296/2018-GAB, encaminhando 

as medidas tomadas em relação ao aterro sanitário e seco, da Secretária 

Municipal de Desenvolvimento, Célia Maria de Castro; Oficio n° 036/2018, em 

resposta ao Oficio nº 284/2018-GAB, encaminhando informações sobre o 

Processo Licitatório n° 018/2018 e cópia das Notas de Autorização de Despesas 

– NADS, do Secretário Municipal de Gestão, Finanças e Planejamento José 

Carlos Cavagnoli; Convite para Conferência Municipal de Cultura que será 

realizada no dia 29/09/2018 das 07h30min as 18h00min no Centro Cultural 

Helena da Riva, do Diretor de Cultura e Juventude Vanderlei Xavier de Lima; 

Convite para o 2° Encontro sobre a Expansão da Fronteira Agrícola no extremo 

Norte Matogrossense nos dias 26 e 27/09/2018 na Prefeitura Municipal de Alta 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 2 de 11 
 

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

email: contato@altafloresta.mt.leg.br _ site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

 

Floresta a partir das 07h30min, do Prefeito Municipal Asiel Bezerra de Araújo; 

Convite para prestigiar a Semana do Idoso nos dias 25, 27 e 28/09/2018, do 

Centro de Convivência do Idoso; e Convite de Inauguração da UTI no dia 

28/09/2018 as 19h00min na Rua F, 613, do Hospital e Maternidade Santa Rita. 

Neste intermédio o senhor presidente cumprimentando a todos os presentes, 

agradeceu a presença da interprete Carina Oliveira que esta auxiliando a sessão 

através da linguagem em libras. Após o Senhor Secretário fez a leitura 

matérias em apresentação que assim o fez, a saber: Indicações n°s. 205, 206, 

207, 208, 209, 210, 211/2018, de autoria do vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça); Indicações n°s. 212, 213, 214, 215/2018, de autoria da vereadora 

Elisa Gomes Machado; Indicações n° 216, 217, 218, 221/2018, de autoria do 

vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Indicações n° 219 e 220/2018, autoria do 

vereador Emerson Sais Machado; e Projeto de Lei n° 032/2018, que em súmula, 

“institui e inclui no calendário oficial de datas e eventos do município, a Semana 

Municipal de Conscientização e divulgação da Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, e dá outras providencias”, autoria do vereador Emerson Sais 

Machado. Presidente. Neste intermédio o senhor presidente registrou a presença 

do Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) na sessão. O Senhor Presidente 

informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme 

disposição regimental. Neste intermédio o senhor presidente sugeriu ao soberano 

plenário, o uso da tribuna por até 5 minutos em consideração aos alunos, 

professores e colaboradores do SECITEC e CEEDA, os quais têm horário 

estabelecido, como forma de proporcionar celeridade da sessão, o qual foi aceito 

por unanimidade. Passando ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente 

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

ordem. O primeiro a usar da Tribuna foi o vereador Silvino Carlos Pereira 

Pires (Dida) iniciou seu discurso cumprimentando a todos. Afirmou que todos 

os vereadores apoiam a causa relacionada à inserção dos deficientes auditivos no 

mercado de trabalho. Comentou que obteve a resposta do seu requerimento no 

qual solicita informações das obras da Creche do bairro Cidade Bela. 
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Mencionou que o processo licitatório para aquisição dos caminhões de lixo foi 

finalizada e ainda não foram entregues, e de acordo com uma Lei de sua autoria 

obriga ao executivo encaminhar para o Legislativo, os dados da licitação para 

apreciação dos vereadores. Sobre a operação tapa-buraco, os responsáveis tem 

serem mais ágeis na execução do serviço devido ao período chuvoso que se 

aproxima. Fez um breve discurso sobre o seu requerimento de afastamento, por 

motivos pessoais. Em seqüência o vereador Charles Miranda Medeiros iniciou 

seu pronunciamento cumprimentando a todos, falando sobre os bueiros 

entupidos, e aproveitou para solicitar a Secretaria de Infraestrutura que realize o 

processo de limpeza, uma vez que o período chuvoso esta próximo e o risco de 

alagamento em alguns pontos. Deixou sua admiração ao vereador Dida pela sua 

coragem em pedir afastamento, pela admiração a candidata à deputada estadual 

Maria Izaura, mas que o seu candidato nesta eleição será o Romoaldo. Neste 

intermédio o Presidente anunciou que a sessão esta sendo transmitindo pela 

Rádio Câmara em caráter experimental através do site da Câmara. A próxima a 

utilizar a tribuna foi à vereadora Elisa Gomes Machado que cumprimentando a 

todos, agradeceu a Secretária de Saúde e o Secretário de Gestão pela instalação 

do ar condicionado da Policlínica. Sobre requerimentos de sua autoria 

encaminhados a Secretaria de Infraestrutura, disse que as respostas são sempre 

vagas. Relatou que há algumas comunidades que estão com bueiros em péssimas 

condições e necessitam urgentemente de reparos. Afirmou que a saúde sempre 

teve problemas com a falta de servidores e agora a problemática é pela falta de 

medicamentos, dizendo que já tomou algumas providencias junto ao Setor 

Jurídico da Prefeitura para que possa se resolver mais rápido possível. Falou 

sobre a necessidade de reformar urgentemente os postos de saúde e que os 

processos licitatórios têm que ter início o mais rápido. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Em seqüência, o vereador José Elói Crestani que 

cumprimentando a todos, falou sobre pronunciamento do vereador Dida, 

dizendo que está muito preocupado com o período chuvoso que esta se 

aproximando, uma vez que os maquinários são poucos para atender a demanda 
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de estradas e bueiros existentes, e terão que pedir “socorro” para Governo do 

Estado para atender esta demanda. Fez mais algumas considerações, 

agradecendo a presença dos alunos do CEEDA. Na seqüência, utilizou à tribuna 

a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) que cumprimentando a todos, 

falou sobre Plano Saneamento Básico e Resíduos Sólidos onde que foi 

depositado a segunda parcela. Sobre as cobranças dos caminhões de lixo, disse 

que está licitado e em breve serão entregues para que os serviços possam ser 

iniciados. Acrescentou que a demora é devido ter ocorrido o roubo do 

compactador, mas que já esta sendo resolvido junto a empresa. Disse que os 

materiais para operação tapa-buraco já foram adquiridos para a continuação dos 

trabalhos. Comentou sobre serviço de poda das arvores que esta sendo efetuado 

pela Secretaria de Infraestrutura. Relatou que houve conserto de pontes e bueiros 

em algumas comunidades. Parabenizou o vereador Menin pelo trabalho de 

regularização fundiária na vila rural. Falou que todos os requerimentos que 

foram aprovados durante o período que esta como líder do prefeito está sendo 

respondidos e caso tenham algum requerimento que não foi respondido pode 

comunicá-la que irá averiguar junto ao executivo. Prosseguindo, o próximo a 

utilizar a tribuna foi vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) iniciou o 

discurso cumprimentando a todos, parabenizou o trabalho de transparência e 

informação que Câmara vem desempenhando com a implantação da Rádio 

Experimental dentre outras medidas. Falou sobre a postura do presidente na 

sessão passada que está correta, que o papel do vereador é cobrar e mostrar à 

situação a população. Externou sobre sua indignação com o Lau, Secretário de 

Assuntos Estratégicos. Afirmou que o dinheiro público não pode ser 

desperdiçado com serviços executados em momentos errados, citando como 

exemplo a pintura das faixas nas principais avenidas, que, com a chegada das 

chuvas poderão apagar devido a qualidade da tinta. Relatou que não existe 

nenhum tipo de sinalização nos asfaltos recém-terminados. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Na sequência o vereador Luiz Carlos de Queiroz 

iniciou cumprimentando todo público presente. Parabenizou o presidente sobre a 
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implantação da Radio Câmara. Lembrou sobre o encerramento da LDO e que no 

mais breve possível estará sendo deliberada. Anunciou que tem uma reunião no 

dia vinte e sete com a direção da CAB no qual discutirão sobre as cobranças 

indevidas e aproveitarão para verificar junto à empresa sobre o mau cheiro que 

está na cidade. Orientou a todos sobre a importância da votação nesta eleição e 

que Alta Floresta tem tradição em ter representantes a nível estadual, lembrando 

está apoiando o deputado Romualdo Junior. Prosseguindo, o vereador Marcos 

Roberto Menin que cumprimentando a todos, agradeceu por mais uma 

conquista para Alta Floresta, citando a regularização fundiária na Vila Rural, 

garantido a seguridade e possíveis investimentos a serem realizados pelos 

sitiantes. Disse estar apoiando o candidato Dilmar Dal Bosco a deputado 

estadual, relatando suas intenções para o voto. Fez mais algumas considerações, 

agradeceu. O próximo a usar a tribuna foi o vereador Oslen Dias dos Santos 

(Tuti), que cumprimentando a todos, disse que está preocupado com a situação 

orçamentária da Prefeitura, citando que o executivo deveria focar na Secretaria 

de Infraestrutura para a realização da manutenção das estradas, pontes e bueiros 

para não prejudicar o escoamento da produção. Mencionou que estará ocorrendo 

o evento da agricultura e que no evento o prefeito deveria priorizar as estradas. 

Na sequência utilizou a tribuna o vereador Mequiel Zacarias Ferreira que 

cumprimentando a todos, parabenizou a transmissão da sessão via Rádio 

Câmara. Reforçou o convite a população para participarem da audiência pública 

sobre a apresentação da Lei Orçamentária Anual – LOA, onde será discutido o 

orçamento do próximo ano e também a Planta Genérica do município. Solicitou 

que o Executivo encaminhe o cronograma de conclusão da obra da Creche do 

Jardim Panorama, que não possui prazo para o término, e que tem outras obras 

no município paradas e sem previsão para iniciar. Acrescentou que sempre é 

cobrado pela população nos eventos que participa, por esse motivo esta 

solicitando essa demanda. Falou que durante o trabalho de tapa-buraco na 

Avenida Robson Silva, a secretaria deveria ter realizado também essa operação 

nas ruas adjacentes. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Neste 
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momento, transferida a condução da presidência ao vice-presidente, o vereador 

Emerson Sais Machado iniciou cumprimentando a todos. Fez um breve 

comentário sobre a Rádio Câmara que esta transmitindo a sessão ao vivo de 

forma experimental via site da Câmara Municipal. Disse que seu próximo 

objetivo será a implantação da energia solar e captação de água com a finalidade 

de ser a primeira Câmara no Brasil a receber o selo verde. Agradeceu aos 

vereadores que acreditaram e votaram na sua chapa para a mesa diretora. 

Mencionou que durante esta eleição estará apoiando e votando para Deputado 

Estadual Romoaldo Junior, Deputado Federal Carlos Bezerra, Senadores Jaime 

Campos e Nilson Leitão, Governador Mauro Mendes e para Presidente 

Bolsonaro. Fez mais algumas considerações, agradeceu e retomou a condução 

dos trabalhos. Encerrado o expediente, o vereador Dida Pires, manifestou-se 

para apresentar requerimento ao presidente, nos termos do Inciso IX Art. 211, 

combinado com o Artigo 218, do Regimento Interno. Na sequencia solicitou ao 

secretário a leitura do Requerimento n° 065/2018, de autoria do vereador Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida), o qual foi discutido pelo vereador Silvino Carlos 

Pires Pereira (Dida) dizendo solicitou através do requerimento esta licença 

para dedicar-se na campanha da candidata a Deputada Estadual Maria Izaura, e 

que durante este período será substituído pelo primeiro suplente, o vereador 

Rogério Colicchio. Encerrada as discussões, a matéria foi colocada em votação, 

o qual foi aprovado por unanimidade. Conforme Parágrafo Primeiro do Artigo 

220 do Regimento Interno, o senhor presidente determinou a assessoria que 

proceda com a convocação imediata do respectivo suplente do vereador ora 

licenciado para a devida posse conforme estabelece o Regimento Interno desta 

Casa. Neste momento o Senhor Presidente solicitou do Soberano Plenário 

autorização para dispensar o intervalo regimental, o qual todos concordaram. 

Passando à Ordem do Dia, foi solicitada ao Secretário a leitura do Projeto de 

Lei nº 030/2018, que em súmula “reconhece e inclui no calendário oficial de 

datas e eventos do município, a data do aniversário da Feira Livre de Alta 

Floresta, e dá outras providências”, de autoria dos vereadores Luiz Carlos de 
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Queiroz e Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), o qual não houve discussão, a 

matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Prosseguindo, solicitou ao Secretário a leitura do Requerimento nº 063/2018, 

que “REQUER que seja oficiado o Prefeito Municipal, que determine aos 

departamentos responsáveis que enviem o Cronograma de recuperação das 

faixas de pedestre e redutores de velocidade de todo o perímetro urbano de Alta 

Floresta, para apreciação”, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o 

qual foi discutido pelo vereador Mequiel Zacarias Ferreira dizendo vem 

cobrando há algum tempo a manutenção das faixas e meios fios com 

acessibilidade ao departamento responsável, porem a resposta é que está 

cronograma, mas nunca recebeu o cronograma para apresentar a população. 

Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Na Sequencia, solicitou ao Secretário a leitura do Requerimento 

nº 064/2018, que “REQUER que seja oficiado o Prefeito Municipal, que 

determine aos departamentos responsáveis que envie o Cronograma de 

conclusão das obras: Creche do bairro Jardim Imperial; Escola do bairro Bom 

Pastor; Creche do bairro Jardim Panorama; UPA - Unidade de Pronto 

Atendimento de Alta Floresta; Posto de Saúde da Rua B; CER - Centro 

Especializado em Reabilitação de Alta Floresta; bem como, o relatório das 

pendências das mesmas, para apreciação”, de autoria do vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira, o qual foi discutido pelos vereadores: Mequiel Zacarias 

Ferreira dizendo que visitou todas as obras públicas no município, e nesse 

relatório que está solicitando é para buscar o cronograma de inicio e conclusão 

para poder ser justo em suas cobranças, e relatar a população. Elisa Gomes 

Machado iniciou falando sobre a UPA e sobre um processo que estão estudando 

para transformá-la em Pronto Atendimento. Acrescentou que solicitou a 

secretária Roberta sobre o aceite do Ministério da Saúde, e sem esse documento 

a UPA continuara seu propósito inicial. Oslen Dias dos Santos (Tuti) indagou 

que a UPA será difícil manter, mas os recursos que vieram nessa obra foram no 

mandato da antiga prefeita e agora falta contrapartida da Prefeitura. E que existe 
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um cronograma de que ao término da Creche do Panorama iniciará a conclusão 

da UPA com recursos e servidores da Prefeitura. Mequiel Zacarias Ferreira 

disse que por esse motivo está solicitando o cronograma para apreciação e 

possíveis cobranças para que os recursos não possam ser perdidos assim como 

das outras obras. Elisa Gomes Machado falou da importância da notificação 

para o acompanhamento da construção na cidade. Sobre UPA disse que esta 

acompanhando desde o início de sua construção e que o município tem 

dificuldade em dar à contrapartida. Valdecir José dos Santos (Mendonça) 

relatou a corrupção que está ocorrendo no país e que a responsabilidade é do 

Governo do Estado que não está realizando o repasse dos recursos de sua 

responsabilidade, prejudicando também o Hospital Regional. Disse que o 

governo tem que mostrar sua responsabilidade à população. Oslen Dias dos 

Santos (Tuti) falou que o projeto da UPA é de responsabilidade do Governo 

Federal, assim como da Creche do Jardim Panorama. Charles Miranda 

Medeiros Disse que a UPA é um “elefante branco” e que o município pode até 

concluir a obra, porem não conseguira coloca-la em funcionamento devido ao 

custo ser muito alto e não possuir recurso necessário para isso. Luiz Carlos de 

Queiroz parabenizou o vereador Mequiel pelo requerimento, pois as cobranças 

ocorrem, tendo a obrigatoriedade em transmiti-las a população. Valdecir José 

dos Santos (Mendonça) parabenizou o vereador Mequiel e agradeceu que esses 

recursos da UPA não são de competência do Governo do Estado. Após as 

discussões, a matéria foi colocada em votação, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Neste momento, visando tornar o processo mais célere solicitou ao 

soberano plenário a leitura em bloco das moções, sendo aprovado por todos. 

Prosseguindo, solicitou ao senhor secretário a leitura em bloco das Moções nº 

039, 040, 041, 042, 043/2018, o qual o fez, a saber: Moção Nº 039/2018, de 

“APOIO ao Projeto Integrador II – Inclusão Social das Pessoas Surdas no 

mercado de trabalho, desenvolvido pelos alunos do curso de hospedagem da 

escola SECITEC, juntamente com os parceiros colaboradores: Centro 

Educacional Especializado em Deficiência Auditiva (CEEDA); Centro de 
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Formação e Atualização dos Profissionais da Educação (CEFAPRO; Sociedade 

Educacional Leonardo da Vinci S/S LTDA. (UNIASSELVI); Intérprete de 

Libras, Alcione Dela Justina; Palestrante, Luís Guilherme Trentini Percinoto; 

Professora, Luzia Avance de Oliveira; Intérprete, Nilcéia Frausino da Silva 

Pinto e Emília Maria Tarsitano (Diretora do SECITEC)”, de autoria do vereador 

Emerson Sais Machado. Moção nº 040/2018, de “CONGRATULAÇÕES com o 

Sr. Natalício Serpa Pinto, pelos relevantes serviços prestados no município”, de 

autoria do vereador José Elói Crestani. Moção nº 041/2018, de 

“CONGRATULAÇÕES com o Tenente Coronel Eduardo Luiz Silva Santos 

pelo brilhante trabalho realizado no período em que esteve à frente do 9º 

Comando Regional de Polícia Militar”, de autoria da vereadora Elisa Gomes 

Machado. Moção nº 042/2018, de “CONGRATULAÇÕES com Sr. Donizete 

Francisco de Oliveira, popular “Sr. Benetti”, pelo destaque e participação 

assídua nos campeonatos de futebol máster do município”, de autoria do 

vereador Marcos Roberto Menin. Moção nº 043/2018, de  

“CONGRATULAÇÕES com o Centro Educacional Especializado em 

Deficiência Auditiva (CEEDA) juntamente com os membros da diretoria da 

Associação de Apoio ao Portador de Deficiência Sensorial (A.A.P.A.S) – gestão 

2018/2019, pelos relevantes serviços prestados aos portadores de deficiência 

auditiva”, de autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), as quais 

foram discutidas pelos vereadores: Emerson Sais Machado solicitou 

autorização dos nobres edis para expor sobre a indicação nº 219/2018, indicando 

A presença de um interprete em libras nas solenidades oficiais e indicação nº 

220/2018, indicando a prefeitura que promova a um servidor de cada setor o 

curso de libras. Marcos Roberto Menin parabenizou aos vereadores sobre as 

moções apresentadas. Falou sobre a moção de sua autoria no qual parabeniza o 

senhor “Benetti” que está com setenta e seis anos e que ainda pratica esporte 

sendo um exemplo a todos. José Elói Crestani falou que está honrado em ceder 

essa moção ao professor Natalício pelo exemplo de pessoa que sempre foi. Elisa 

Gomes Machado parabenizou a todos que estão recebendo as moções. Falou 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 10 de 11 
 

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

email: contato@altafloresta.mt.leg.br _ site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

 

sobre a moção de sua autoria no qual parabeniza o coronel Luis que enquanto 

comandante da Polícia Militar desenvolveu um bom trabalho voltado para a 

sociedade e também sobre os projetos sociais. Mequiel Zacarias Ferreira 

parabenizou a todos os vereadores pelas moções e aos homenageados pelo 

reconhecimento. Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) parabenizou a todos os 

homenageados pelas moções, e fez uma breve explanação sobre sua moção ao 

CEEDA e seus colaboradores, reconhecendo o trabalho desenvolvido. Valdecir 

José dos Santos (Mendonça) Parabenizou o vereador Eloi por parabenizar o 

professor Natalício Serpa Pinto. A vereadora Elisa por reconhecimento ao 

trabalho do Tenente Coronel Eduardo Luiz Silva Santos. Ao vereador Menin por 

homenagear o Sr Benetti pelas participações nas atividades esportivas. E a 

vereadora Cida pela moção ao CEEDA. Luis Carlos de Queiroz parabenizou 

todos os vereadores pelas autorias, e a todos homenageados nesta sessão. Após 

as discussões, as matérias foram colocadas em votação, as quais foram 

aprovadas por unanimidade. Neste momento, na qualidade de Presidente da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida) solicitou que fosse colocado sob deliberação do 

plenário, pedido de dispensa de Redação Final do Projeto de Lei nº 030/2018, o 

qual foi concordado por todos. Neste momento o senhor presidente, suspendeu a 

sessão e convidou os senhores vereadores à procederem com a entrega das 

moções. Retomando os trabalhos, neste momento, em razão da licença requerida 

pelo vereador Silvino Carlos Pires Pereira – Dida Pires (PPS), o senhor 

presidente procedeu com o momento solene de posse do primeiro suplente da 

coligação, senhor Rogério Colicchio dos Santos (Pt). Em seguida convidou o 

senhor Rogério Colicchio para entrega da documentação necessária a nossa 

assessoria. Após ser verificada a documentação convidou a todos os presentes 

para acompanharem o presente ato. Em seguida solicitou ao senhor Rogério 

Colicchio, que se encaminhe até a tribuna, para prestar o compromisso, estendo 

estenda o braço direito em direção ao pavilhão, e repetindo: "Prometo Cumprir a 

Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado de 
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Mato Grosso, a Lei Orgânica do município de Alta Floresta e as demais Leis, 

desempenhar com lealdade, o mandato que me foi confiado, e promover o bem 

geral do povo de alta floresta, exercendo com patriotismo, as funções de meu 

cargo". Após ser obedecidas as formalidades regimentais, declarou solenemente 

empossado no cargo de vereador, por tempo determinado, de 26 de setembro de 

2018 à 11 de outubro de 2018, o senhor Rogério Colicchio dos Santos. Solicitou 

neste momento a assinatura do termo de posse e, comunicando que a partir desta 

quarta-feira passe a exercer as funções e ações inerentes ao cargo de vereador. 

Na sequência 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, onze horas e trinta e 

oito minutos. 


