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Ata da vigésima oitava Sessão Ordinária, da segunda Sessão Legislativa, da 
nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, ao terceiro dia do mês 
de outubro do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e quinze 
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), Rogério Colicchio dos Santos 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, foram colocadas 
em discussão e votação as atas das sessões anteriores, (vigésima sétima sessão 
ordinária e a nona sessão extraordinária), as quais foram aprovadas, sendo 
observada a ausência dos vereadores Oslen Dias dos Santos (Tuti) e Valdecir 
José dos Santos (Mendonça). Em seguida, solicitou do Senhor Secretário a 
leitura das correspondências recebidas que assim o fez, a saber: Ofício nº 
265/2018/GS/SECITEC, em resposta ao Ofício nº 282/2018–GAB, referente à 
autorização dos cursos pós-técnicos, do Secretario Adjunto de Ciência e 
Tecnologia e Inovação Alex Jony Silva; Ofício n° 017/2018 – DL que 
encaminha a relação de processos licitatórios e homologados e aditivos, do 
Chefe do Departamento de Licitação Marcos Roberto Tiso; Oficio nº 
155/2018/2018/SMD/GB em resposta do Ofício nº 317/2018 referente a poda de 
arvores esta ocorrendo conforme cronograma. Neste intermédio Sr Presidente 
registrou a presença dos vereadores Oslen Dias dos Santos (Tuti) e Valdecir José 
dos Santos (Mendonça). Após o Senhor Secretário fez a leitura matérias em 

apresentação que assim o fez, a saber: Indicações nºs. 222 e 223/2018, de 
autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida); Indicação nº 224/2018 
de autoria do vereador José Eloi Crestani; Indicações nºs. 224, 225, 226 e 
227/2018, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; e Indicações nºs. 228 
e 229/2018 de autoria do vereador Valdecir do José dos Santos (Mendonça). O 
Senhor Presidente informou que as matérias ora apresentadas serão 
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encaminhadas conforme disposição regimental. Passando ao uso da Tribuna, o 
Senhor Presidente comunicou que o tempo destinado a cada um será de três 
minutos e trinta segundos, conforme dispõe o regimento em função da 
deliberação das peças orçamentárias. O primeiro a usar a tribuna foi o vereador 
Rogério Colicchio dos Santos que iniciou cumprimentando a todos, dizendo 
que estará vereador por dezesseis dias. Falou que entrou em contato com a 
Secretária de Educação para agendar uma reunião nesta quarta-feira, e 
aproveitou para convidar os vereadores que quisessem se fazer presentes. 
Relatou sua cobrança para os leitos de UTI no Hospital Regional pedindo o 
apoio de todos os vereadores. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Na 
sequencia, utilizou a tribuna o vereador Charles Miranda Medeiros que iniciou 
seu discurso cumprimentando a todos, explanando sobre o Dia do Idoso. Falou 
sobre o Projeto de Inclusão Digital para o idoso, que já é Lei no município, 
porém o Executivo ainda não colocou em prática, o que facilitaria a vida dessas 
pessoas. Sobre as UTI’s disse que é a favor da parceria pública privada, uma vez 
que já está disponível no município. Por fim, declarou suas intenções de voto 
para esta eleição. Prosseguindo, utilizou à tribuna o vereador José Aparecido 

dos Santos (Cidão) que cumprimentando a todos, disse que as eleições estão 
chegando e que a população deve exercer seu direito e escolher seus candidatos. 
Por fim, declarou suas intenções de voto para este pleito eleitoral. Na seqüência, 
utilizou à tribuna a vereadora Elisa Gomes Machado que cumprimentando a 
todos, iniciou agradecendo a Secretaria de Assistência Social pela Semana do 
Idoso, ficando feliz por ser uma Lei de sua autoria. Disse que hoje será voltado a 
LDO que é de suma importância para o município, e esta preocupada com os 
dados mostrados anteriormente, onde a Secretaria de Infraestrutura esta 
prejudicada assim como a Secretaria de Saúde que esta em estado precário. 
Relatou a tristeza em ver o Executivo sem ter qualquer planejamento. Na 
seqüência, utilizou à tribuna a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) 
que cumprimentando a todos, parabenizou a Secretaria de Assistência Social e a 
Igreja Batista Nacional pela realização da Semana do idoso e a Secretaria de 
Agricultura e Executivo pela realização do Segundo Encontro Nova Fronteira 
Agrícola Sem Fronteira. Congratulou o Hospital e Maternidade Santa Rita pelo 
investimento e mostrando seu apoio para uma parceira publica privado, até que 
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os leitos públicos possam ficar prontos. Finalizando disse que a Secretaria de 
Infraestrutura realizou a manutenção de bueiros em algumas comunidades. 
Prosseguindo, o vereador Demilson Nuns Siqueira iniciou cumprimentando a 
todos os presentes, demonstrando sua preocupação sobre como ficará a situação 
do “Buracão” da Cidade Alta, após o término do rodeio, em quais condições 
serão entregues. Afirmou que o orçamento destinado à saúde será insuficiente 
para o ano de 2019 e que a pasta deveria ser prioridade no Executivo. 
Prosseguindo, o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) 
cumprimentando a todos os presentes, falou sobre a situação da saúde no 
município, onde o trabalho esta sendo bem feito pela Secretária, porém devido à 
arrecadação ser baixa, faz com que o setor fique sem orçamento. Explicou sobre 
a importância para o município da atualização da planta genérica, o que 
melhoraria a arrecadação e o desenvolvimento das ações voltadas a população. 
Relatou sobre a situação da Secretaria de Infraestrutura que também não possui 
recurso para conserto das estradas para o escoamento da produção. Na sequência 
o vereador Luiz Carlos de Queiroz que cumprimentando todos os presentes, 
desejou boas vindas ao vereador Rogério, declarando seu apoio a reivindicação 
sobre a UTI. Disse que a reunião com a Águas de Alta Floresta foi muito 
produtiva e serviu para tirar as possíveis duvidas. Lembrou que as eleições estão 
chegando e externando suas intenções de voto. Prosseguindo, o vereador 
Marcos Roberto Menin iniciou cumprimentando a todos, agradecendo a Deus 
e a todos os apoiadores, pela conquista ocorrida na vila rural, com a entregue 
dos títulos. Por fim, externou suas intenções de voto para este pleito eleitoral. O 
próximo a usar a tribuna foi o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), que 
cumprimentando a todos, explanou sobre as suas intenções de voto. Relatou 
sobre a licitação que acontecerá na próxima terça para a aquisição de uma 
máquina escavadeira com recurso destinado pelo Blairo Maggi em conjunto com 
o Neri Geller e o deputado Nininho. Fez mais algumas considerações, 
agradeceu. Na sequência utilizou a tribuna o vereador Mequiel Zacarias 

Ferreira que cumprimentando a todos, falou que participou de algumas 
atividades realizadas durante a semana, destacando as atividades do Teatro 
Experimental de Alta Floresta; a Semana do Idoso e Miss 3ª Idade; a roda de 
conversa sobre o legislativo junto aos alunos do IFMT, parabenizando seus 
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organizadores e destacando a importância dos mesmos para o município. 
Comentou sobre a indicação da vereadora Cida, dizendo que este ano já havia 
solicitado também a construção da mesma faixa de pedestre em frente à Creche 
Irma Dulce, assim como em outros locais, como também em Escola Jayme 
Veríssimo de Campos Júnior, porém, suas indicações não são atendidas e com a 
falta de planejamento e organização, acabam implantando faixas em locais 
inadequados. Lembrou que no final do ano de dois mil e dezessete, ocorreram 
três auditorias, nas quais ficou definido que as empresas deveriam realizar a 
devolução de recursos que foram pagos de forma indevida, porém até o presente 
momento a operação não foram realizadas ou não foi informado. Explanou sobre 
a Creche do Panorama, no qual está acompanhando os serviços de conclusão da 
obra, no qual ainda faltam alguns materiais a serem licitados, e que o setor de 
licitação informou que ainda não tem nada definido para ser realizado. Advertiu 
a Secretaria de Infraestrutura sobre alguns bueiros que se encontram 
danificados, solicitando providências antes do início do período chuvoso. Fez 
mais algumas considerações, agradeceu. Neste momento, transferida a condução 
da presidência ao vice-presidente, o vereador Emerson Sais Machado iniciou 
cumprimentando a todos os presentes. Alertou sobre o alto índice de acidentes 
no município, onde os números são alarmantes e que o transito teria que ser 
monitorado com câmeras de alta definição. Disse que a poda das arvores têm 
que ser efetuado com urgência, pois está afetando o fornecimento de energia em 
alguns bairros. Advertiu sobre bueiros de algumas comunidades que não foram 
consertados. Por fim, relatou suas intenções de votos. 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, 
visando tornar o processo mais célere, solicitou ao soberano plenário a leitura e 
discussão em bloco das emendas, sendo aprovado por todos. Prosseguindo, 
solicitou ao senhor secretário a leitura em bloco das Emendas nºs. 019, 020, 021, 
022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037 e 
038/2018, em segundo turno de discussão e votação, o qual o fez, a saber: 
Emenda Nº 019/2018, que “modificativa ao disposto no Inciso V do Artigo 11 
do Projeto de Lei nº 1.956/2018, que dispõe sobre a elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentária do exercício de 2019, e dá outras providências”, de 
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autoria dos vereadores: Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. 
Emenda Nº 020/2018, que “modificativa ao disposto no Inciso IX do Artigo 11 
do Projeto de Lei nº 1.956/2018, que dispõe sobre a elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentária do exercício de 2019, e dá outras providências”, de 
autoria dos vereadores: Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. 
Emenda Nº 021/2018, que “modificativa e supressiva ao disposto no Artigo 15 
do Projeto de Lei nº 1.956/2018, que dispõe sobre a elaboração da Lei de 
Diretrizes Orçamentária do exercício de 2019, e dá outras providências”, de 
autoria dos vereadores: Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. 
Emenda Nº 022/2018, que “aditiva ao Artigo 16 do Projeto de Lei nº 
1.956/2018, que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária do 
exercício de 2019, e dá outras providências”, de autoria dos vereadores: Elisa 
Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. Emenda Nº 023/2018, que 
“modificativa ao disposto no Artigo 18 do Projeto de Lei nº 1.956/2018, que 
dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 
2019, e dá outras providências”, de autoria dos vereadores: Elisa Gomes 
Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. Emenda Nº 024/2018, que “modificativa 
ao disposto no Parágrafo Único do Artigo 22 do Projeto de Lei nº 1.956/2018, 
que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 
2019, e dá outras providências”, de autoria dos vereadores: Elisa Gomes 
Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. Emenda Nº 025/2018, que “modificativa 
ao disposto no Parágrafo Único do Artigo 25 do Projeto de Lei nº 1.956/2018, 
que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 
2019, e dá outras providências”, de autoria dos vereadores: Elisa Gomes 
Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. Emenda Nº 026/2018, que “modificativa 
ao disposto no Artigo 27, Caput, e respectivo Parágrafo Único do Projeto de Lei 
nº 1.956/2018, que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária 
do exercício de 2019, e dá outras providências”, de autoria dos vereadores: Elisa 
Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. Emenda Nº 027/2018, que 
“modificativa ao disposto no Artigo 29 do Projeto de Lei nº 1.956/2018, que 
dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 
2019, e dá outras providências”, de autoria dos vereadores: Elisa Gomes 
Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. Emenda Nº 028/2018, que “modificativa 
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ao disposto no Artigo 31 do Projeto de Lei nº 1.956/2018, que dispõe sobre a 
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2019, e dá outras 
providências”, de autoria dos vereadores: Elisa Gomes Machado e Mequiel 
Zacarias Ferreira. Emenda Nº 029/2018, que “aditiva ao Projeto de Lei nº 
1.956/2018, que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária do 
exercício de 2019, e dá outras providências”, de autoria dos vereadores: Elisa 
Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. Emenda Nº 030/2018, que 
“aditiva ao Artigo 2º do Projeto de Lei nº 1.956/2018, que dispõe sobre a 
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2019, e dá outras 
providências”, de autoria dos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa 
Gomes Machado. Emenda Nº 031/2018, que “modificativa ao disposto no 
Artigo 32 do Projeto de Lei nº 1.956/2018, que dispõe sobre a elaboração da Lei 
de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2019, e dá outras providências”, de 
autoria dos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa Gomes Machado. 
Emenda Nº 032/2018, que “modificativa ao §2° do Artigo 34 do Projeto de Lei 
nº 1.956/2018, que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária 
do exercício de 2019, e dá outras providências”, de autoria dos vereadores: 
Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa Gomes Machado. Emenda Nº 033/2018, que 
“modificativa ao Artigo 36 do Projeto de Lei nº 1.956/2018, que dispõe sobre a 
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2019, e dá outras 
providências”, de autoria dos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa 
Gomes Machado. Emenda Nº 034/2018, que “modificativa a Ação que 
especifica constante do anexo Classificado dos Programas e Ações por Função e 
Subfunção, do Projeto de Lei nº 1.956/2018, que dispõe sobre a elaboração da 
Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2019, e dá outras providências”, 
de autoria dos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa Gomes Machado. 
Emenda Nº 035/2018, que “modificativa a Ação que especifica constante do 
anexo Classificado dos Programas e Ações por Função e Subfunção, do Projeto 
de Lei nº 1.956/2018, que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentária do exercício de 2019, e dá outras providências”, de autoria dos 
vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa Gomes Machado. Emenda Nº 

036/2018, que “modificativa a Ação que especifica constante do anexo 
Classificado dos Programas e Ações por Função e Subfunção, do Projeto de Lei 
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nº 1.956/2018, que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária 
do exercício de 2019, e dá outras providências”, de autoria dos vereadores: 
Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa Gomes Machado. Emenda Nº 037/2018, que 
“modificativa a Ação que especifica constante do anexo Classificado dos 
Programas e Ações por Função e Subfunção, do Projeto de Lei nº 1.956/2018, 
que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 
2019, e dá outras providências”, de autoria dos vereadores: Mequiel Zacarias 
Ferreira e Elisa Gomes Machado. Emenda Nº 038/2018, que “modificativa a 
Ação que especifica constante do anexo Classificado dos Programas e Ações por 
Função e Subfunção, do Projeto de Lei nº 1.956/2018, que dispõe sobre a 
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2019, e dá outras 
providências”, de autoria dos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa 
Gomes Machado; as quais foram discutidas pelos vereadores: Mequiel Zacarias 

Ferreira relatou sobre as emendas que foram aprovadas em primeiro turno, e no 
dia da segunda votação veio dois servidores do Executivo a esta Casa de Leis 
solicitando uma reunião, pois não estavam de concordando com algumas 
emendas, e quando o questionaram não houve justificativa plausível, apenas que 
não concordavam. Afirmou que a LDO serve para analisar, regulamentar e 
melhorar a fiscalização das ações propostas pelo Executivo. Exemplificou uma 
das emendas no qual que pediram voto contrario que foi sobre o PDI (Projeto de 
Desenvolvimento Integrado) no qual não iriam conseguir cumprir. Sobre os 
remanejamentos a maioria é da construção do Paço Municipal e da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos para ações que o recurso é pouco. Afirmou que o 
município neste momento deveria ter outras prioridades, citando como exemplo 
a construção sede Secretaria da Educação, uma vez que paga um absurdo de 
aluguel, sendo um recurso que vai e não há retorno. Falou que juntamente com o 
vereador Demilson já solicitaram recursos para a finalização da pista de 
caminhada do “buracão” na Cidade Alta e até o momento só foi feito a 
pavimentação, sem o meio fio. Disse que seu trabalho é para ajudar não para 
atrapalhar ou prejudicar o andamento das ações do Executivo. Por fim, solicitou 
aos vereadores que votem a favor das emendas. Elisa Gomes Machado ficou 
surpresa com a reunião confusa que ocorreu hoje com os servidores do 
Executivo, em que pediram para não aprovar algumas emendas, sendo uma 
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delas a utilização do recurso de contingência, para o último mês de exercício e 
sim em agosto. Afirmou que é um erro e que as emendas vêm para regulamentar 
a LDO conforme Lei, e servindo para fiscalizar melhor a ações. Citou que uma 
das emendas ira diminuir de quarenta por cento para trinta por cento de 
remanejamento do orçamento. Afirmou que para sugerir essas emendas, reuniu e 
estudou juntamente com o vereador Mequiel para buscar sempre o melhor para o 
município e para a população. Por fim, solicitou o voto favorável dos vereadores 
nas emendas. Rogério Colicchio dos Santos relatou que é a favor das emendas, 
que vem para facilitar a fiscalizações. Mostrou seu descontentamento com a 
reunião, por ser muito confusa e com explicações vagas e, por aparecerem com 
dois “montinhos”, sendo um para ser aprovado e outro para ser rejeitado. 
Acrescentou que este é o momento que os vereadores podem auxiliar o 
Executivo nas suas ações. Por fim, pediu o bom senso aos vereadores, pois 
algumas Leis que estão em vigor não são cumpridas e parabenizou os autores 
das emendas. Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), sobre a fala do vereador 
Rogério disse que não chegou os “montinhos” de sim ou não, e que as Emendas 
foram estudadas e saberá o que votará sim e não. Elisa Gomes Machado falou a 
vereadora Cida que teve o “montinho” sim. Disse que a Emenda nº 026/2018, 
autoriza a fixação do índice de aumento para servidores, e suprime para os 
cargos como vereadores, prefeito, vice, e secretários. Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) relatou sua preocupação com as emendas, dizendo que as 
discussões são realizadas sempre de última hora pelo Executivo, sendo um 
descaso total com essa Casa de Leis. Falou que sua vontade é de votar favorável 
em todas as emendas devido à falta de respeito com os vereadores. José Elói 

Crestani falou que entendeu sobre as emendas que vieram todas do Poder 
Legislativo e que falta sintonia entre os vereadores, por não ter havido 
discussões antes sobre as emendas. Luiz Carlos de Queiroz relatou para os 
presentes que, como Presidente da Comissão Orçamentária todo o processo foi 
respeitado e as emendas foram discutidas com muita transparência. Acrescentou 
que ocorreu a Audiência Pública falando sobre o assunto junto também com o 
Executivo. Mequiel Zacarias Ferreira disse que o vereador Luiz Carlos relatou 
muito bem sobre o andamento do processo enquanto comissão e que causou 
estranheza em somente agora o Poder Executivo se posicionar contra algumas 
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emendas, demonstrando uma total falta de organização. Demilson Nunes 

Siqueira comentou sobre a Emenda 029/2018, em que assegura cinco por cento 
para segurança e transito, facilitando a proposição feita pelo presidente Emerson 
sobre a instalação de câmeras de monitoramento e também sobre a Emenda 
024/2018 sobre a utilização de reserva de contingência seguindo como ordem de 
prioridades a Saúde, Assistência Social, Educação e outras áreas necessárias, a 
qual votaria favorável. Emerson Sais Machado falou sobre a reunião de hoje 
externando a razão do vereador Mendonça e concordando com a vereadora Elisa 
ao dizer que realmente vieram os “montinhos” para aprovar e os “montinhos” 
para reprovar. Acrescentou que o Executivo não tem planejamento e o diálogo é 
falho com esta Casa de Leis. Disse acreditar que a maioria das emendas será 
aprovada e que a líder do Executivo nesta Casa de Leis deveria intervir para que 
haja diálogo entre as partes. Falou que concorda com a Emenda que proíbe o 
aumento para vereadores e prefeito para dois mil de dezenove e discorda da 
reserva de contingência, pois a reserva se faz quando sobra recurso e o 
Executivo não esta nem conseguindo pagar os funcionários e caso venha ocorrer 
algum desastre tem a Defesa Civil para buscar uma solução. Oslen Dias dos 

Santos (Tuti) Sugeriu ao presidente a suspensão da sessão por dez minutos para 
discutir melhor as emendas e chegarem a um acordo. Neste intermédio o senhor 
presidente, solicitou ao soberano plenário a suspensão por dez minutos o qual 
foi aprovado por todos, as dez horas e quarenta e oito minutos. Retornou às dez 
horas e cinquenta e seis minutos, explicando a todos que o Executivo veio de 
última hora para que algumas emendas fossem rejeitadas, e que votará favorável 
a todas as emendas, sendo condicionado ao Executivo que vete e justifique 
aquela que achar inviável. Valdecir José dos Santos (Mendonça) parabenizou 
o Luiz Carlos, e concordou com o presidente, pois estariam dando esse exemplo 
ao Executivo, solicitando que na próxima venham com mais antecedência e 
justifiquem seus pedidos. Emerson Sais Machado deu a dica para o Executivo 
em seu pronunciamento sobre a aprovação das contas. Após as discussões, 
foram colocadas em votação em bloco, as quais atingidas o quórum legal 
exigido de 2/3 foram aprovadas, por unanimidade. Na seqüência solicitou a 
leitura do Projeto de Lei nº 1956/2018, em segundo turno de discussão e 
votação, que em súmula “dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes 
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Orçamentária do exercício de 2019, e dá outras providências”, de autoria do 
Executivo Municipal, o qual não havendo discussões, a matéria foi colocada em 
votação, o qual atingido o quórum legal exigido de 2/3 foi aprovado por 
unanimidade. Neste intermédio o senhor presidente explicou ao vereador 
Rogério que ocorreram reuniões entre os municípios da região sobre a questão 
UTI’s e também sobre os repasses atrasados, sendo todos favoráveis, porem 
necessita que o Governo do Estado faça a parte dele. 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 onze horas e quatro minutos. 


