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Ata da vigésima primeira Sessão Ordinária, da terceira Sessão Legislativa, da 

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

do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e 

dezesseis 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), 

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, observado a 

ausência em plenário do vereador Oslen Dias (Tuti).  Passando ao 

Expediente, foi colocada em discussão e votação a ata da sessão anterior (20ª 

Sessão Ordinária), a qual foi aprovada por unanimidade, observada a ausência 

em plenário do vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti). Em seguida, registrada 

a presença do vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), o Senhor Secretário fez a 

leitura das seguintes correspondências recebidas: Ofício nº 140/2019-DE, da 

Diretoria Executiva do IPREAF, encaminhando a Reavaliação Atuarial 

realizada em 2019, tendo como data base o dia 31/12/2018. Ofício nº S/N, de 

iniciativa do CRAS, convidando para prestigiar o evento “Faça Bonito 18 de 

Maio e 12 de Junho Dia Mundial Contra Trabalho Infantil”, que acontecerá na 

data de 25 de Junho de 2019 às 19h00nin no Rotary Clube. Após o Senhor 

Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicação nº 

228/2019, de autoria do vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida); 

Indicações nºs 229, 230, 231 e 232/2019, de autoria do vereador Marcos 

Roberto Menin; Indicações nºs 233, 234 e 235/2019, de autoria da vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida); Indicações nºs 236, 237, 238, 239, 240, 

241, 242 e 243/2019, de autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira; 
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Indicação nº 244/2019 de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; Projeto 

de Resolução nº 001/2019 (dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no 

site oficial do Poder Legislativo, das gravações em áudio das sessões da 

câmara, em até 24 horas de sua realização, e dá outras providências), de autoria 

da Vereadora Elisa Gomes Machado; e Projeto de Resolução nº 002/2019 

(altera o disposto no § 2º artigo 159 E no inciso V artigo 166, da resolução Nº 

078/95 que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Alta 

Floresta/MT), de autoria dos vereadores: Emerson Sais Machado, Aparecida 

Scatambuli Sicuto, Demilson Nunes Siqueira, José Aparecido dos Santos, Luis 

Carlos de Queiróz, Marcos Roberto Menin, Oslen Dias dos Santos e Silvino 

Carlos Pires Pereira (Dida). Concluída a leitura, o Senhor Presidente informou 

que as matérias ora apresentadas seriam encaminhadas conforme disposição 

regimental. Na sequência, conforme requerimento previamente aprovado pelo 

Plenário desta Casa, a tribuna foi disponibilizada à Promotora de Justiça, 

Luciana Fernandes Freitas, pelo tempo de até quinze minutos, com a finalidade 

de apresentação do projeto, de sua autoria, “ONDE HÁ EDUCAÇÃO A 

CORRUPÇÃO NÃO TEM VEZ”. Saudando e agradecendo a todos, sobretudo, 

os vereadores pela abertura do espaço e ao vereador Charles Miranda Medeiros 

pela atenção com o projeto, a promotora Luciana Fernandes Freitas, 

inicialmente pontuou que a corrupção se combate com repressão e previne com 

educação. Falou que a partir dessa matriz educacional, o projeto de autoria 

dela, que também fora implementado com aval do Ministério Público do 

Estado do Mato Grosso, e vem sendo apresentando nas escolas. Disse também 

que esse projeto foi desenvolvido com finalidade de transformar não só as 

vidas de alunos, mas também impactar os pais. Explicou que o projeto é 

aplicado em etapas de competição sendo elas etapa de redação, oratórias e 

prova de arte, nos quais os alunos e toda unidade escolar desenvolve um ótimo 

trabalho de ética e integridade. Falou que através da aplicação desse projeto 

tem a fé que irá transformar a sociedade do amanhã. Frisou ainda que o projeto 

foi implementado nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Comodoro, Porto 
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Alegre do Norte, Diamantino e Alto Paraguai, impactando mais de vinte mil 

alunos diretamente, que, inclusive, o programa já tem uma atuação premiada 

no ano de 2018 pelo Conselho Nacional do Ministério Público, além de ter 

recebido um selo íntegro da FIESP em São Paulo, mas que o maior feito do 

programa com as crianças e adolescentes, foi ter levado o nome do Município 

ao Congresso Nacional no ano passado no âmbito do plenário do Senado 

Federal com tema “Onde a Educação a Corrupção não tem Vez”, onde foi 

lembrado e apoiado pela então Senadora Ana Amélia Lemos. Após mais 

algumas considerações, a promotora pediu apoio dos vereadores, para que essa 

atividade siga com sua implementação nas escolas públicas e particulares de 

Alta Floresta e região. Agradeceu mais uma vez a o carinho de todos, e 

aproveitou para convidar a todos a participarem do projeto. Passando ao uso 

da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos senhores vereadores que, 

conforme dispositivo regimental, o tempo destinado a cada um será de sete 

minutos, conforme inscrição e sorteio bimestral. O primeiro a utilizar a tribuna 

foi o vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) que 

cumprimentando a todos, iniciou agradecendo a presença e a apresentação da 

Promotora Luciana Fernandes Freitas. Em seguida, pediu para que o prefeito 

resolva o problema da poeira, com máxima urgência, pois a sociedade está 

sofrendo muito com a situação, inclusive muitos estão sendo acometidos por 

enfermidades por estarem expostos constantemente ao pó, sugerindo que o 

Executivo busque parcerias com empresas privadas no sentido de obter 

equipamentos para molhar pelos menos as principais vias, com isto, amenizaria 

o problema. Na sequência, Dida Pires cobrou providências em relação a ponte 

de acesso ao bairro Cidade Bela, pedindo celeridade da obra, pois está gerando 

grandes transtornos para os cidadãos daquela localidade. Prosseguindo, falou 

da sua intenção de propor o afastamento do Prefeito, pois há evidências de 

envolvimento em corrupção e há várias irregularidades na sua gestão, porém 

ainda não tem assinaturas necessárias para instaurar a comissão processante. 

Fez mais algumas considerações e agradeceu. Prosseguindo, utilizou a tribuna 
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o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça), o qual cumprimentando a 

todos iniciou parabenizando a Promotora Luciana Fernandes Freitas pelo 

magnífico trabalho realizado. Em seguida, abordou sobre os caminhões pipas 

da Prefeitura, dizendo que estão todos sucateados e que por essa condição não 

está sendo realizado o trabalho de molhagem de ruas, além disto, que o 

município tem poucos recursos para elaborar uma licitação para aquisição de 

equipamentos, daí a dificuldade de resolver esta questão. Relatou que todas as 

ruas em que passa, recebe cobranças em relação à poeira, com isto, está 

cobrando o Secretário Municipal Elói para resolver essa situação, que 

realmente a demanda é muito grande, porém nada justifica essa situação e terão 

que buscar uma solução para esse problema. Fez mais algumas ponderações. 

Prosseguindo, utilizou a tribuna o vereador Charles Miranda Medeiros, o 

qual cumprimentando a todos os presentes agradeceu a Promotora Luciana 

Fernandes Freitas pela participação, parabenizando-a por implantar esse 

grandioso projeto social em Alta Floresta, com a certeza de que transformará a 

sociedade. Relatou que ano passado esteve em contato com o Sr. Isaias da 

empresa Odebrecht, e fora informado que dentre os equipamentos que tinham 

sobrado da usina onze eram caminhões pipas todos em excelente estado de 

conservação, mas a prefeitura não aproveitou a oportunidade para adquirir 

alguns destes caminhões. Continuando, Charles falou que a demanda de 

atendimento nos prontos atendimentos é muito grande, pois tem que atender as 

pessoas de Alta Floresta de outros municípios vizinhos, com isto, pesando ao 

orçamento do Executivo já que os repasses são poucos, com isto, ocasionando 

esse congestionamento no atendimento. Voltou a cobrar medidas pra 

solucionar a situação que se encontra o “lixão” municipal, pois está gerando 

grandes transtornos às pessoas que moram nas proximidades. Prosseguindo, o 

vereador falou sobre a grande demanda de atendimentos realizados com 

pacientes com problemas respiratórios causado pela grande quantidade de 

poeira a que são expostos, cobrando do Executivo que encontre uma solução 

rápida para amenizar essa problemática. Além disto, Charles comentou sobre a 
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grande quantidade de animais mortos que são descartados nas áreas verdes, 

ocasionando mau cheiro na localidade e a presença de parasitas, conforme vai 

ocorrendo o processo de decomposição. Pediu que os responsáveis fiscalizem 

melhor as áreas onde vem tendo estas ocorrências. Vereador Charles concluiu 

fazendo mais algumas considerações e agradeceu. Na sequência utilizou a 

tribuna o vereador Marcos Roberto Menin, o qual cumprimentou a todos, e 

agradeceu, em especial, ao Deputado Federal Juarez Costa pelas emendas 

destinadas a Alta Floresta. Falou sobre a precariedade do sistema de 

iluminação pública do bairro Boa Vista, que a impressão que dá é que o bairro 

está abandonado pelo Executivo. Disse também que o Distrito foi criado em 

2012 e nunca se teve uma iluminação decente, com isto ocasionando muita 

insegurança aos moradores. Continuando, o vereador Marcos Menin disse que 

realizou cobranças junto ao Executivo para efetuar trabalho de cascalhamento 

no setor Vila Rural, pois suas vias estão sem condições de trafegar. Nesta 

oportunidade, o vereador agradeceu o Dr. Rodrigo, pela contribuição com o 

material para a construção de um bueiro. Fez mais algumas considerações e 

agradeceu a oportunidade. Prosseguindo utilizou a tribuna à vereadora Elisa 

Gomes Machado, a qual cumprimentou a todos os presentes, em especial a 

Promotora Luciana Fernandes Freitas, parabenizando-a pela apresentação do 

projeto. Falou que esteve ontem à noite realizando uma visita no Pronto 

Atendimento do município de Alta Floresta, e aproveitando do momento, fez 

uma consulta, onde foi muito bem atendida por todos os servidores. Comentou 

que o Secretário de Saúde entregou pessoalmente os materiais básicos às 

unidades básicas de saúde. Na sequência, falou que esteve em reuniões com 

Escritório Regional de Saúde e com a Diretora do Hospital Regional, para 

efetivar as mudanças relacionadas ao teste seletivo e que uma das pautas era 

que o teste seletivo fosse realizado em duas etapas, para não prejudicar os 

funcionários que estivessem de plantão no dia da prova. Continuando, a 

vereadora Elisa afirmou que não há explicações ao Chefe do Executivo e nem 

desculpas para não molhar as ruas, pois todo ano os problemas se repetem. 
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Sobre o leilão proposto pelo executivo, cujo projeto encontra-se tramitando 

nesta Casa, a vereadora ressaltou que foi uma decisão acertada entre os 

vereadores em derrubar o regime de urgência especial da matéria, 

mencionando as dificuldades encontradas em fiscalizar todos os lotes, que não 

estão conseguindo localizar alguns equipamentos, devendo ser realizada uma 

vistoria mais rígida e aprofundada. Na sequência, utilizou a tribuna o vereador 

Luiz Carlos de Queiroz, o qual cumprimentou a todos e agradeceu a presença 

da Promotora Luciana Fernandes Freitas, parabenizando-a pela apresentação 

do projeto. Falou que gostaria de saber onde estão os representantes eleitos 

Deputados Estaduais pela região, que não conseguem interceder junto o 

Governo do Estado para resolver e por um fim na greve da Educação, pois já se 

passaram mais de trinta dias e até agora o Governador e nem deputados 

resolveram nada. Relatou sobre o Radar adquirido pela Secretaria de Trânsito e 

Transporte, dizendo que é preciso analisar de que forma será o uso deste 

equipamento para que não se torne uma fábrica de multas. Luiz Carlos disse 

que os vereadores precisam exigir mais do executivo, cobrar mais, pois as 

coisas não andam nada bem, há muitas fora dos trilhos ultimamente. Frisou 

ainda, que terão que ter mais reuniões administrativas com representantes do 

Poder Executivo, para que juntos consigam uma solução aos problemas. Após, 

utilizou a tribuna o vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual cumprimentou 

e agradeceu a presença a todos, em especial a Promotora Luciana Fernandes 

Freitas pela apresentação de um projeto tão importante, que chama muita 

atenção quanto à responsabilidade do combate a corrupção. Parabenizou a 

Diretoria de Cultura do município, pela realização da Mostra de Arte ocorrida 

entre os dias 18 à 22 de Junho, frisando que muitas vezes são ações que passam 

despercebidas, mas que são de muita importância para a cultura do município, 

o trabalho realizado e a disponibilização do produto cultural local para a 

população estar prestigiando, e que estarão também expostos na FEITAM – 

Feira de Turismo que é igualmente importante relevância para o município. 

Ressaltou sobre a cobrança relacionada às queimadas que estão acontecendo na 
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cidade, dizendo que no ano passado colaborou com a mobilização com o 

Executivo e junto com o Ministério Público, através do Promotor Luciano, 

relativo a essa questão, que na ocasião foi feita uma audiência na qual foram 

traçadas as ações que seriam necessárias quanto às queimadas, mas quem 

cumpriu efetivamente o que ficou combinado, foi somente a Diretoria de Meio 

Ambiente e Secretaria de Desenvolvimento. Disse também que o que ficou 

combinado pela Secretaria de Obras foi cumprido aproximadamente trinta por 

cento, e que parte da Educação não foi feito absolutamente nada. Prosseguindo, 

o vereador Mequiel falou ainda que esteve em contato com o Sr. Lucas, Diretor 

de Meio Ambiente, e que vão fazer novamente essa reunião e essa provocação, 

além do problema do Aterro Municipal, conforme já citado na presente sessão, 

e também problemas de queimadas em vários lugares, dando exemplo de uma 

ocorrência  no Parque das Nações, localizado aos fundos do bairro Vila Nova. 

Frisou que isso é automático, entra na seca o povo começa a colocar fogo, que, 

em geral, colocam fogo em folhas ao final do dia, mesmo sabendo que não 

pode, porque é crime e afeta a saúde de muita gente. Pontuou que está 

reforçando um assunto ao qual relata deste ano de 2017, que a quantidade de 

fiscais que existe na Secretaria de Meio Ambiente é insuficiente para realizar 

essa fiscalização, que o Prefeito sabe, mas não resolve, portanto, que nesse 

caso é preciso uma equipe maior de fiscalização para fazer a repressão e 

notificações desses infratores que colocam fogo. Disse ainda, que as queimadas 

ocorridas no Aterro, são os próprios catadores que colocam fogo para a retirada 

de metais, e que Aterro da 1ª Norte até o fechamento e regulamentação 

acontecia sistematicamente o mesmo problema, agora está regulamentado 

acabou com problema de queimada naquela localidade. Mequiel salientou que 

o trabalho realizado pela Secretaria de Desenvolvimento é significativo, 

inclusive eles tomaram a medida de fechar os portões do aterro para a 

regulamentação e controle, mas disse que a população também tem que 

colaborar e fazer a parte dela tanto como o Executivo e os catadores. 

Continuando, Mequiel disse que refez algumas indicações, e também fez novas 
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indicações, principalmente em relação ao patrolamento das estradas, dizendo 

que desde o ano de 2017 o Secretário vem prometendo fazer um cascalhamento 

de qualidade nas Vilas Rurais, bem como nos bairros de nossa cidade, os quais 

precisam de um serviço de qualidade e espera que seja feito, pois, a população 

carece desse serviço e que o mesmo seja de qualidade, logo começam as 

chuvas novamente e as reclamações vão continuar, pois agora a justificativa de 

não realizar o patrolamento é por causa da poeira excessiva e no período da 

chuva será a lama e que se puder seria melhor fazer a compactação do solo. O 

vereador cobrou também a questão do balancete do Executivo que está 

atrasado, o que atrapalha no desenvolvimento de seu papel fiscalizador, disse 

que último entregue foi referente ao mês abril. Mequiel fez menção ainda, 

quanto ao atraso no envio do projeto de Avaliação do Plano Municipal de 

Educação, dizendo que a Conferência foi em novembro de 2018, estamos em 

junho de 2019 e ainda não se adequou o Plano Municipal de Educação. 

Continuando, o vereador registrou que já se encontra nesta Casa de Leis o novo 

Plano Diretor, que precisa ser discutido com seriedade, porém, segundo 

informações ainda não foram encaminhados todos os anexos, fazendo uma 

cobrança a Líder do Executivo para cobrar a entrega de todos os anexos do 

Plano Diretor. Neste intermédio, usando da prerrogativa de parte a vereadora 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) disse que em relação aos anexos, 

realmente não foram repassados todos, mais que provavelmente amanhã irá 

repassar para a comissão os anexos que ainda estão faltando, para o bom 

andamento do Plano Diretor. Para concluir, Mequiel agradeceu a vereadora 

Cida pela informação, fez mais algumas considerações e agradeceu. Na 

sequência utilizou a tribuna o vereador Oslen Dias Santos, o qual 

cumprimentando a todos, falou de sua alegria pelo apoio e carinho dos 

colaboradores que ajudam na limpeza do Rio Teles Pires. Disse que esse 

projeto de limpeza do Rio Teles Pires tem reconhecimento no Estado de Mato 

Groso, que é referência para vários municípios, além disto, reconheceu e 

agradeceu a Prefeitura Municipal que tem sido parceira na execução do 
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projeto. Para concluir, Tuti relatou sobre o trabalho de asfalto que está sendo 

realizado no Setor das Araras, pontuando que apesar das dificuldades da 

Secretaria de Obras, o secretário não tem medido esforços para realizar aquela 

obra de suma importância para sociedade, sobretudo aos moradores do local, 

agradeceu. Na sequência utilizou a tribuna o vereador Emerson Sais 

Machado, o qual cumprimentando a todos, falou sobre sua viagem até a 

capital Cuiabá, onde protocolou diversos ofícios com os deputados estaduais, 

secretários de estado e o próprio Governador, cobrando certos assuntos, e um 

dos principais versava sobre o cancelamento do teste seletivo que seria 

realizado para o quadro de servidores do Hospital Regional, além disto, outro 

assunto era melhorias para a POLITEC. Emerson disse que o Governo do 

Estado precisa reconhecer que Alta Floresta e uma cidade pólo e necessita de 

uma maior atenção, pois a impressão que se tem é que o município está 

abandonado pela espera estadual. Continuando, o vereador trouxe a pauta 

também sobre a proposta do leilão municipal, dizendo que como esta sendo 

conduzido em relação à alguns bens do município, que será contrário ao 

projeto de lei. Sobre falta de caminhões pipas para realizar a molhagem das 

ruas, Emerson disse que já virou uma novela, citando exemplo da série “vale 

apena ver de novo”, lamentando que todo ano é o mesmo problema. Falou 

sobre a execução do asfalto do Jardim Guaraná, anunciando que o mesmo que 

o dinheiro já está na conta da prefeitura a mais de três meses, agora depende 

deles para executarem a obra, agradeceu. Na sequência o Senhor Presidente 

solicitou do Soberano Plenário autorização para dispensar o intervalo 

regimental, o qual todos concordaram. Conforme Regimento Interno, sendo 

acatado pelo Presidente. Passando à Ordem do Dia, foi solicitada ao 

secretário a leitura do Projeto de Lei Nº 1.987/2019, que em súmula “autoriza 

alteração no PPA, LDO e LOA, realizando abertura de crédito adicional 

especial para realização de concurso público e capacitação de servidores, no 

órgão Câmara Municipal, e dá outras providências”, de autoria do Executivo 

Municipal, o qual não havendo discussão foi colocado em votação o qual foi 
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aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Nº 019/2019, que em súmula 

“dispõe sobre o condicionamento no ato da matrícula e rematrícula nas escolas 

que oferecem ensino infantil, fundamental e médio no município de Alta 

Floresta, Estado Mato Grosso, a apresentação da carteira de vacinação e cópia 

do cartão do SUS, e dá outras providências”, de autoria da Vereadora Elisa 

Gomes Machado, o qual foi discutido pela vereadora Elisa Gomes Machado, 

a qual disse que esse projeto vem estabelecendo que o cartão do SUS e carteira 

de vacinação, seja um documento obrigatório para pais empregarem 

juntamente com todos os outros documentos no ato da matrícula. Expôs que, 

pelo fato que se aluno se machuca na escola, ou tem o problema de saúde, a 

escola é que irá encaminhar ao hospital ou pronto atendimento, e que os 

primeiros documentos exigidos nessas unidades são o cartão do SUS para 

estabelecer o atendimento desse aluno, por isso a elaboração do presente 

projeto. Disse que todas as vacinas precisam estar em dias, pois assim evitará 

muitas doenças. Concluiu pedindo o voto a todos os vereadores em relação a 

esse projeto. Após as discussões a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Requerimento nº 049/2019, qual “requer que 

sejam oficiados o Prefeito Municipal e a Secretaria de Infraestrutura, para que 

enviem esclarecimentos sobre o atraso de mais 30 (trinta) dias na obra da ponte 

do bairro Cidade Bela, bem como, cronograma de conclusão da obra em 

regime de urgência, considerando que a população local construiu uma balsa 

de madeira para atravessar o rio que pode vir acarretar problemas inclusive 

para o município”, de autoria do Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o qual 

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

requerimento elaborado por ele é muito simples, considerando que essa obra já 

está com mais de quarenta dias atrasada. Relatou também que foi construída 

uma balsa de madeira pela população, e que não se pode ver esse tipo de 

situação e não fazer nada. Frisou ainda a possibilidade de acidentes com 

vítimas fatais, existe um problema a ser resolvido e não existe agilidade nessa 

questão e o município tem que assumir a responsabilidade de resolver. Disse 
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ainda que espera ser pelo menos respondido e que o problema se resolva para 

que não aconteça que a Casa de Leis seja responsabilizada por omissão. 

Valdecir José dos Santos (Mendonça) falou da importância do requerimento 

realizado pelo vereador Mequiel, dizendo que é de suma importância para a 

realização da ponte Cidade Bela. Disse que ligaram em outros municípios para 

se informar sobre o máximo de tempo para elaborar uma ponte semelhante 

aquela que está sendo construída na Cidade Bela. Falou também que teve a 

informação da Prefeitura local de que, entre quinze a vinte dias, já resolvem as 

burocracias e problemas licitatórios, pois somente no estado do Rio de Janeiro 

é que fabrica os tubos necessários para realização dessa ponte, por isso o 

motivo dessa demora. Mendonça, disse também, que a intenção do Secretário 

foi boa, mas as burocracias são muitas. Disse ainda que a ponte foi derrubada 

com a finalidade de realizar uma obra de qualidade, que mora na localidade há 

mais de vinte anos, e a ponte realmente estava em péssimas condições. 

Encerrada as discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida foi solicitada a leitura da Moção nº 

026/2019, “congratulações com a Promotora de Justiça, Luciana Fernandes 

Freitas, pelos relevantes serviços prestados junto à Promotoria de Justiça de 

Alta Floresta-MT, além disto, com ênfase na implantação e desenvolvimento 

do projeto Onde há educação, a corrupção não tem vez”, a qual foi discutida 

inicialmente pelo autor: Charles Miranda Medeiros, que na qualidade de 

autor da propositura acrescentou razão a sua proposta, enaltecendo, 

reconhecendo e parabenizando o trabalho desenvolvido pela homenageada e, a 

seguir, do mesmo modo, discutiram a propositura, demais vereadores, nesta 

sequência Marcos Roberto Menin, Valdecir José dos Santos (Mendonça), 

Mequiel Zacarias Ferreira, Elisa Gomes Machado, Oslen Dias dos Santos 

(TUTI) e Emerson Sais Machado. Após a discussão, a matéria foi colocada 

em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Concluída a pauta dos 

trabalhos, a vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), na qualidade de 

presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, nos termos do 
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Regimento Interno solicitou que fosse colocado sob deliberação do Plenário, 

pedido de dispensa de Redação Final dos Projetos de Lei nº 1987/2019 e 

019/2019, o que, o senhor presidente assim o fez, sendo aprovado por 

unanimidade. 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 às dez horas e cinquenta e cinco minutos, e eu, Regicleiton Caldas de 

Meneses, Secretário de Apoio as Comissões, lavrei e digitei a presente ata, que 

após lida e achada conforme vai por mim subscrita, deliberada, autografada e 

assinada pelos membros da Mesa Diretora e demais Vereadores. 


