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Ata da sexta Sessão Ordinária, da segunda Sessão Legislativa, da nona Legislatura, 

realizada nas dependências desta Casa, aos vinte e sete dias do mês de março do ano 

de dois mil e dezoito, com início às nove horas e vinte e seis 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 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 

colocada em discussão e votação a ata da sessão anterior. Na seqüência foi aprovada 

por unanimidade, constatada a ausência do vereador Mendonça. Em seguida o Senhor 

Secretário fez a leitura do Requerimento nº 017/2018, em regime de urgência 

especial, que em súmula “dispõe sobre a concessão de licença remunerada ao Prefeito 

Municipal por motivo de doença, pelo período de até 90 (noventa) dias, e dá outras 

providências”, de autoria da Mesa Diretora, o qual não havendo discussões, a matéria 

foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Senhor 

Presidente solicitou do secretário a leitura do Requerimento nº 018/2018, em regime 

de urgência especial, que em súmula “altera dispositivos da Lei Municipal nº 

2.353/2016, e dá outras providências”, de autoria dos vereadores Charles Miranda 

Medeiros, Emerson Sais Machado, José Elói Crestani e Valdecir José dos Santos 

(Mendonça), o qual não havendo discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual 

foi aprovada por unanimidade. Neste intermédio o Senhor Presidente comunicou que, 

considerando que os projetos foram previamente analisados pelas comissões, não 

suspenderia a sessão. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

correspondências recebidas: Ofício nº 022/2018-GEOPE-MT, dos Correios, 

referente à Universalização dos Serviços Postais Básicos AGC Cidade Alta, através do 

processo nº 53143000124/2018-64; Ofício nº 013/2018- VER, referente ao 
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comunicado do vereador Mendonça, sobre o seu afastamento do cargo de Líder do 

Chefe do Poder Executivo Municipal nesta Casa de Leis; Convite do Dr. Asiel Bezerra 

para a inauguração da galeria pré-moldada do bairro Boa Nova III, dia 28/03, quarta 

feira às 9 horas da manhã e convite do Dr. Asiel Bezerra; e, a 1º Dama Luzmaia 

Quixabeira de Araújo para a inauguração do Centro de Convivência do Idoso, dia 

27/03 as 17h0min. Após o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em 

apresentação; Indicações nºs 034, 035 e 036/2018, de autoria do vereador Luiz Carlos 

de Queiroz; Indicação nº 037/2018, de autoria do vereador José Elói Crestani; Projeto 

de Lei nº 005/2018 que em súmula Denomina de “Teatro Municipal Agostinho 

Bizinoto”, o teatro localizado no Centro Cultural e de eventos de Alta Floresta, e dá 

outras providências; Projeto de Lei nº 006/2018 que em súmula denomina "Rua 

Dijalma Lopes da Silva" a Rua GS-4 (setor G) 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 Charles Miranda de Medeiros, iniciou 

cumprimentando a todos, ressaltando a presença da Rose do Mercado Tradição, pré 

candidata a deputada estadual. Falou da entrega de um veículo reformado pelo 

Governo do Estado para ser utilizado pela Secretaria de Agricultura, ressaltando que 

tudo que vem para município é bem vindo. Parabenizou a secretária Elza por ter 

conseguido o prédio da CEPLAC para ser utilizado pelas Secretarias de Meio 

Ambiente e Agricultura. Por fim deixou registrado um pedido ao Secretário de Saúde, 

Dr. Thiago, que o mesmo não deixe faltar o mínimo de medicamentos nos Postos de 

Saúde, afirmando que o novo secretário irá fazer uma gestão diferente. Em 

prosseguimento, o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), cumprimentando a 

todos, falou sobre as complicações da política do Brasil, ressaltando o ato de 

afastamento do prefeito Asiel, por motivos de saúde, onde o mesmo será afastado sem 

remuneração. Citou o companheirismo da Vice-prefeita, parabenizando o gesto do 

Prefeito e desejando boas vindas a nova Prefeita, declarando seu apoio. Disse que o 
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senhor Asiel fez muito, e a cidade não está abandonada, ressaltando que mesmo com 

poucos recursos a Administração está trabalhando. O próximo a utilizar a tribuna foi o 

vereador Oslen Dias Santos (Tuti), iniciou cumprimentando a todos, afirmando que o 

Prefeito deve se afastar mesmo e cuidar da saúde, mas o município não pode parar, e a 

vice tem que tomar decisões que o Asiel não teve coragem. Declarou seu apoio a vice, 

dizendo que todos os vereadores devem ajudar a somar e cuidar do município. 

Destacou a quantidade de chuvas e o constrangimento da população devido às 

condições que se encontram as vias rurais e urbanas, ressaltando o esforço do 

Secretário de Infraestrutura. Falou ao vereador Charles que quem conseguiu o prédio 

da CEPLAC, foi Doutor Asiel em Brasília, e não a secretária. Solicitou ao Presidente 

Emerson Machado que agende uma reunião com o Secretário de Agricultura, tendo 

como pauta a perseguição do secretário com os funcionários. Usando da prerrogativa 

regimental de aparte, fez uso da palavra o Vereador Charles Miranda de Medeiros, 

disse que esteve pessoalmente com a secretária Elza, e a mesma disse que foi ela que 

tinha conseguido o prédio em Brasília. Retornando, o Vereador Oslen Dias Santos 

(Tuti), disse ao vereador Charles que se a secretária ajudou está tudo certo. 

Finalizando solicitou ao presidente Emerson Machado que agende uma reunião com o 

Secretário de Agricultura, tendo como pauta a perseguição do secretário com os 

servidores da pasta. Na sequencia, utilizou a tribuna o vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça) iniciou cumprimentando a todos, explanando o apoio ao 

deputado Victório Galli e sua emenda de oito milhões, em parceria com o deputado 

Romoaldo, destinado ao bairro Jardim das Flores. Comunicou que estará deixando a 

liderança do Prefeito, e vai deixar a Vice escolher seu líder. Após disse que pediu ao 

Prefeito para vim a Câmara no dia de hoje, mas, o mesmo não pôde, porque iria ao 

hospital. Falou que esta torcendo pela melhora da saúde do Prefeito, pois o mesmo 

está desgastado, e deve refletir sobre a sua vida. Falou sobre a inauguração da ponte do 

bairro Boa Nova e do Posto de Saúde do bairro Guaraná. Disse que a Vice-prefeita 

tem o seu apoio, e que acredita que a mesma terá uma gestão amigável. Finalizando 

falou sobre o novo secretário de saúde Dr. Thiago, que o mesmo tem todo o 

conhecimento da pasta e terá uma boa gestão. Prosseguindo com uso da tribuna, o 
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vereador Mequiel Zacarias Ferreira iniciou cumprimento a todos, parabenizando a 

vereadora Elisa pela passagem do seu aniversário. Prosseguindo ressaltou o episódio 

acontecido na semana passada, na qual estiveram na Câmara os moradores da 

Comunidade Santa Lúcia, que foram até a Secretaria de Educação, onde havia uma 

reunião agendada com a Secretária, e que a mesma desapareceu, não atendendo sequer 

o telefone, deixando os mesmos esperando. Citou o descrédito da população, com a 

administração, dizendo que a vice Néia conseguiu falar com o senhor Moacir, através 

do vereador Tuti e que teria conseguido resolver o problema por um dia, porém no 

outro dia o ônibus quebrou, e os alunos ficaram novamente sem aula. Acrescentou 

que, no momento em que o Asiel se afastar e a vice assumir, a população espera que 

haja uma mudança de postura em relação à resolução dos problemas, com 

posicionamento mais efetivo, afirmando que tem coisas muito soltas, sem pulso, 

esperando que a vice Marinéia tenha uma postura firme e incisiva aos problemas 

existentes. Falou dos problemas das estradas, onde têm pontos que precisam ser 

resolvidos de maneiras incisivas, e, mesmo sabendo dos problemas da Secretaria os 

problemas precisam ser resolvidos. Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez 

uso da palavra o Vereador Oslen Dias Santos (Tuti), disse que não tem nada contra a 

pessoa da Secretária de Educação, falou que o único problema do dia citado foi a 

mentira pregada por ela, falando que estava em um lugar e não estava. Falou que foi 

mandado o ônibus, mas que o mesmo quebrou, e está até hoje na comunidade 

quebrado, afirmando ser um desrespeito com a comunidade Santa Lúcia. Retornando, 

o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira disse que não tem nada contra a Secretária de 

Educação, nem contra ninguém, que apenas faz pontuações como Legislativo. 

Prosseguindo falou dos pontos de atoleiro dentro do município, e que os mesmo 

precisam ser resolvidos de maneira imediata. Disse que está na luta com o Conselho 

de Segurança, acrescentando que o conselho precisa ser reestruturado. Comentou 

sobre o Quarto Congresso de Agricultura Familiar no município, onde reuniu 

agricultores de todo o norte, com discussões relativas as condições de trabalhos, 

destacando que notou a não participação do poder público no congresso citado. 

Finalizando parabenizou a miss Alta Floresta, Caroline Back, pelo novo título de miss 
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Mato Grosso. Silvino Carlos Pires Pereira inicialmente cumprimentou a todos, 

falando da deliberação da saída do Prefeito, afirmando que os vereadores têm que 

auxiliar e ajudar a vice Néia, afirmando que as peças que não estiverem funcionando 

devem ser substituídas. Disse que recebeu uma denúncia de uma servidora, sobre uma 

agressão física do Secretário de Agricultura a um funcionário efetivo, Senhor Edvaldo, 

ressaltando que a Câmara deve ouvir esse servidor, e esclarecer a denúncia em 

questão. Comentou que para a sociedade a Câmara se tornou omissa aos problemas 

existentes, por esse motivo deve-se acontecer uma ação rápida, quanto às estradas 

esburacadas, a questão dos lixos domésticos e medicamentos. Disse que se a Prefeita 

não fizer as mudanças necessárias a Câmara deve tomar as providências necessárias. 

Usando da prerrogativa regimental de aparte, fez uso da palavra o Vereador Oslen 

Dias Santos (Tuti), disse que a agressão do Secretário de Agricultura não foi só contra 

um funcionário, afirmando que presenciou juntamente com a vereadora Cida a 

perseguição do Secretário a outras funcionárias, afirmando que o mesmo até afastou 

uma funcionária antiga concursada senhora Neiva. Citou também um episódio 

acontecido no Gabinete da Vice-prefeita, onde o Secretário faltou com respeito com a 

Vice-prefeita e com o senhor Creomar, afirmando que se devem tomar as providencias 

devidas. Retornando vereador Silvino Carlos Pires Pereira disse que, se aconteceu 

realmente o citado a nova Prefeita deve exonerar o Secretário de Agricultura de 

imediato. Destacou que assim que tiver a transição de posse os vereadores devem se 

reunir com a nova Prefeita. Finalizando disse que espera que a nova Prefeita faça as 

coisas de forma transparente, tendo prioridades. O vereador Marcos Roberto Menin, 

iniciou cumprimentando a todos, parabenizando a miss Alta Floresta Carolina, que foi 

eleita miss Mato Grosso, destacando o esforço da Flávia Bulhões nos eventos. Disse 

que esteve em Cuiabá, em um ato de filiação onde o DEM, teve o privilégio de ter 

como filiado o empresário Mauro Mendes, Ex-prefeito de Cuiabá. Agradeceu a 

presença da senhora Lena e da Cláudia, parabenizando-as pelo campeonato no bairro 

Jardim Primavera. Explanou sua indignação sobre o tratamento e a falta de respeito 

com os servidores públicos do município. Disse que falou com a vice que irá tomar 

posse, que a mesma deve usar a caneta, sem medo, e que os vereadores devem apoiar 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 6 de 10 
 

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

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

 

as mudanças, destacando as problemáticas do município, citando os buracos, lixo e 

mato. Falou que há um trator 15 dias parado na Secretaria de Agricultura, e o mesmo 

não empresta para roçar a cidade, mencionando que quando tiveram o problema com o 

lixo a Secretaria de Obras emprestou um caminhão caçamba, e agora eles não 

emprestam o trator. Finalizando falou ao vereador Tuti para irem juntos a empresas 

que tem trator de teste drive, e tentar fazer uma ação conjunta, para assim limparem a 

cidade. Prosseguindo vereador Demilson Nunes Siqueira falou em relação à saída do 

Prefeito, e que, esteve conversando com o mesmo, acreditando ser de suma 

importância sua saída. Disse que os vereadores devem apoiar a nova prefeita Néia, 

para assim a mesma fazer um bom trabalho. Finalizando disse que recebeu um convite 

para participar de uma reunião no Ramal do Mogno, juntamente com o Ministério 

Público, Conselho Municipal de Educação e Secretaria de Educação, onde o assunto a 

será o fechamento da escola da comunidade, afirmando não concordar, pois ficará 

difícil para as crianças que estudam naquela escola andarem mais de trinta quilômetros 

para estudarem em outra escola. Prosseguindo, o vereador Luiz Carlos Queiroz, 

iniciou cumprimentando a todos, parabenizando a vereadora Elisa pela passagem do 

seu aniversário. Destacou a atitude do prefeito Asiel, de convocar a bancada de 

sustentação, juntamente com a vice Néia para uma reunião. Disse que realmente o 

Prefeito precisa cuidar da saúde. Falou que já esteve como Secretário de Obras três 

vezes, e insiste aos companheiros vereadores que deixe o secretário Elói fazer uma 

programação de trabalho, focando nos pontos críticos. Parabenizou a miss Alta 

Floresta pela conquista do título de miss Mato Grosso. Mencionou e parabenizou 

também o Prefeito, o Médico Veterinário da Secretaria de Agricultura e o Diego da 

Clínica ANIMED, pela parceria entre prefeitura, empresa privada e instituição, no 

projeto pet terapia, ajudando as crianças da APAE e CEEDA. Fez algumas 

considerações sobre as brigas entre secretário e funcionários, afirmando que se deve 

ouvir as partes envolvidas. Por fim, falou sobre o prazo de julgamento das contas do 

Prefeito, pedindo que o Presidente coloque em pauta na próxima ordem do dia para 

que seja discutido e votado. Prosseguindo a vereadora Elisa Gomes Machado, 

cumprimentando a todos, parabenizou a miss Alta Floresta pelo título de miss Mato 
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Grosso, e também todos os artista de teatros, pelo dia mundial do teatro, pedindo que 

todos respeitem os artistas. Prosseguindo falou sobre o transporte escolar, destacando 

que há crianças até o momento sem irem à escola, onde a ônibus a mais de 30 dias 

quebrado. Disse que os pais estão procurando-a, afirmando que o primeiro bimestre 

das crianças já está perdido. Mencionou que conversou com o promotor, sobre o 

assunto das crianças sem aula. Falou sobre o ônibus que continua quebrado na 

comunidade, afirmando que o acontecido é por falta de comprometimento de quem 

está à frente da pasta, afirmando que se deve fazer um esforço conjunto na 

administração para assim conseguirem solucionar os problemas existentes no 

município. Citou o fechamento da escola referência do Ramal do Mogno, indagando 

se terá transporte escolar para as crianças irem para outra escola. Após falou que a 

cidade está uma cratera, e precisa-se tomar uma postura para resolver, citando que 

apenas estão maquiando a cidade com pintura de faixas. Afirmou que toda semana 

está na Prefeitura cobrando soluções dos problemas, salientando que a Secretária de 

Educação não tem recebido nem os vereadores e nem a comunidade. Fez mais 

algumas considerações, deixando seu repudio aos servidores públicos nomeados que 

não estão dando sua devida atenção e respeito às comunidades. Finaliza deixando boa 

sorte à nova prefeita. O vereador José Elói Crestani, cumprimentando a todos, iniciou 

parabenizando a vereadora Elisa pela passagem do seu aniversário. Falou sobre a saída 

do prefeito, disse que irá orar, para que a saúde do Prefeito melhore e o mesmo volte 

bem para continuar sua administração. Deixou seu apoio a vice Néia, afirmando que a 

mesma deve tomar as medidas necessárias, porque a cidade está abandonada. 

Destacou o esforço do Secretário de Infraestrutura Elói, mas afirma que o mesmo não 

consegue fazer uma programação. Solicitou ao Secretário de Infraestrutura para 

arrumar um ponto crítico na Vila Rural II, para assim dar condições dos alunos se 

locomoverem.  Mencionou o trator da Secretaria do Meio Ambiente parado, 

afirmando que se deve haver uma junção, unindo-se em prol do município. Falou que 

espera que depois que a vice assumir, consiga juntar todas as secretarias e limpar e 

organizar a cidade, dando condição de trafego a todos. Finalizando deixou uma 

reivindicação para o Secretário de Esporte, que o mesmo deixe o ônibus levar os 
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doentes para Cuiabá, pois o ônibus foi comprado com a verba devolvida da Câmara 

para o fim de levar os doentes, porque há pessoas que estão deixando de fazerem seus 

tratamentos por falta de transporte. Na seqüência, 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 Decreto Legislativo nº 014/2018, que em súmula “dispõe sobre a 

concessão de licença remunerada ao Prefeito Municipal por motivo de doença, pelo 

período de até 90 (noventa) dias, e dá outras providências”, de autoria da Mesa 

Diretora. O qual foi discutido pelos vereadores: Oslen Dias Santos (Tuti), falou que 

na vida o que mais importa é a saúde, e o Prefeito realmente está doente, e os 

problemas da Prefeitura continuam, e mesmo tem que se cuidar para voltar com mais 

força e atitudes, desejando boa sorte ao Prefeito. Charles Miranda Medeiros 

Charles disse que está disposto a ajudar o Poder Executivo, desde que seja bom para a 

população, destacando que ficou um espaço grande entre Executivo e Legislativo, 

principalmente os vereadores da base, e afirma que agora com a nova prefeita espera 

que haja mais respeito e transparência com os vereadores. Falou que o prefeito Asiel 

tem uma doença crônica, e não conseguirá melhorar em apenas em 90 dias, apenas irá 

equilibrar a saúde que está descompensada. Mequiel Zacarias Ferreira disse que o 

projeto vem acompanhado de parecer jurídico favorável ao afastamento e também de 

atestado médico falando das questões todas de saúde do Prefeito entre elas diabetes, 

imunodepressão e comprometimento de saúde mental e física, Do ponto de vista é 

legal é favorável, e irá acompanhar o processo que pode durar até 90 dias. Demilson 

Nunes Siqueira disse que conversou com o Doutor Asiel, e o mesmo disse que irá se 

afastar do município para fazer o tratamento, porque se ficar no município os 

problemas o procurará. Valdecir José dos Santos (Mendonça) disse que o Prefeito 

está debilitado, mas que o Prefeito está saindo e se a vice assumir a demanda será a 

mesma, não se devendo criar uma expectativa de melhoras para o município, porque 

continua o período chuvoso e não há maquinários. Emerson Sais Machado disse que 

saída do prefeito Asiel é importante para ele, por motivo de seu problema de saúde. 

Afirmou que não seria o momento certo para sair, não sendo o que o mesmo 
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combinou com a Câmara, que iria pedir licença quando a cidade estivesse arrumada, 

mas a saúde agravou e teve que adiantar. Disse esperar que o Prefeito se recupere, e 

volte com mais atitude em sua administração tendo mais pulso firme. Após discussões, 

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

presidente solicitou ao secretário a leitura do Projeto de Lei nº 007/2018 que em 

súmula “altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.353/2016, e dá outras providências”, 

de autoria dos vereadores Charles Miranda Medeiros, Emerson Sais Machado, José 

Elói Crestani e Valdecir José dos Santos (Mendonça). O qual foi discutido pelos 

vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira esclareceu que o projeto é uma correção do 

nome do PSF do bairro Vila Nova sendo que no nome do Esequiel Martins, havia uma 

letra errada. Emerson Sais Machado disse que também estariam inserindo o 

sobrenome da Silva, que não estava inserido no projeto. Charles Miranda Medeiros 

disse que foi colocado o sobrenome da Silva, e arrumado o nome Esequiel, que estava 

com a letra Z e é a letra S. Elisa Gomes Machado lembrou que o projeto foi 

apresentado no dia 26-12-2016, em regime de urgência especial, para denominar o 

posto, mas afirma estar feliz pela correção, e pela homenagem ao Quiel da Vila. 

Finalizando disse que espera que o posto da Pista do Cabeça seja nomeado, nesse 

período, porque a lei já foi votada. Emerson Sais Machado disse que em questão de 

lei não se pode colocar nome muito extenso, por isso não foi colocado o nome 

completo do Quiel da Vila, mas foi aberto a exceção. Após discussões, a matéria foi 

colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. O senhor presidente 

solicitou ao secretário a leitura do Requerimento nº 015/2018 que em súmula 

“REQUER que seja oficiado ao Departamento de Licitação, para que envie 

informações relativas ao procedimento licitatório Tomada de Preço nº 002/2017, 

referente à “contratação de empresa para confecção e instalação de 20 (vinte) abrigos 

de passageiros do transporte coletivo urbano, conforme descrito no edital”, autoria 

vereador José Elói Crestani. O qual foi discutido pelos vereadores: José Elói Crestani 

pediu aos companheiros vereadores o voto favorável, justificando que fez o 

requerimento por achar estranho a quantidade de pontos de transporte coletivo, tendo 

pontos que nem passa coletivos, havendo outras necessidades no município. Mequiel 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 10 de 10 
 

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

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

 

Zacarias Ferreira disse que seu voto é favorável, e se houver resposta do 

requerimento quer uma cópia do processo. Disse que indicou no começo do ano uma 

revisão das linhas e os pontos, mas não recebeu resposta. Após discussões, a matéria 

foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida o 

presidente comunicou que o Ato Solene de Transmissão de Cargo de Prefeito para a 

Vice-prefeita será na próxima segunda, no Plenário, às 9:00 horas da manhã, onde o 

Prefeito irá ficar no cargo até sexta feira. Mencionou que estará acontecendo a Sessão 

Solene Prêmio de Mulher Destaque, na quarta-feira às 19h30min, convidando a todos 

os presentes para participarem. 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 dois minutos. 


