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Ata da segunda Sessão Ordinária, da terceira Sessão Legislativa, da nona 

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos onze dias do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e dezoito 

minutos sob a Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais 

Machado, bem como, a presença dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli 

Sicuto (Cida), Charles Miranda Medeiros, 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 (1ª 

Sessão Ordinária) a qual foi aprovada por unanimidade. Neste intermédio senhor 

presidente fez saber a ausência do vereador Demilson Nunes Siqueira por motivos 

de saúde. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes 

correspondências recebidas: Convite de reunião para Apresentação dos 

Resultados Obtidos por meio do Planejamento Estratégico / PDI – Programa de 

Desenvolvimento Institucional Integrado – 2018, em parceria com o TCE/MT, do 

Prefeito Municipal Asiel Bezerra; Ofício n° 002/PRES/2019, convidando os 

vereadores para o Congresso Nacional dos Vereadores e Assessores Municipais, 

nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro, no Auditório da AMM, do Presidente da AMM, 

vereador Renato Beraldo; e Ofício n° 027/2019-Procuradoria Jurídica, 

encaminhando em mídia digital os Decretos municipais expedidos no mês de 

janeiro de 2019, da Procuradora do Município, Naiara Rossa Morello. Após o 

Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em apresentação: 

Indicações nºs 010, 011 e 012/2019, de autoria do vereador Charles Miranda 

Medeiros; Indicação n° 013/2019, de autoria do vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça); Indicações n°s 015, 016, 017 e 018/2019, de autoria da vereadora 

Elisa Gomes Machado; Indicações n°s 019, 020, 021 e 022/2019, de autoria do 
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vereador Mequiel Zacarias Ferreira; Projeto de Lei nº 004/2019, que em súmula 

“estabelece delimitação territorial do bairro Amarílis, perímetro urbano de Alta 

Floresta, considerando sua historicidade e respeitando sua denominação e dá outras 

providências”, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; Projeto de Lei nº 

005/2019, que em súmula “altera dispositivo da Lei Municipal nº 1.624/2008, que 

estabelece delimitação territorial do Jardim Perimetral, e dá outras providências”, 

de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; Projeto de Lei nº 006/2019, que em 

súmula “estabelece delimitação territorial do bairro Nova Floresta considerando sua 

historicidade e respeitando sua denominação e dá outras providências”, de autoria 

da vereadora Elisa Gomes Machado; Projeto de Lei nº 007/2019, que em súmula 

“estabelece delimitação territorial do condomínio Recanto dos Pássaros, perímetro 

urbano de Alta Floresta considerando sua historicidade e respeitando sua 

denominação e dá outras providências”, de autoria da vereadora Elisa Gomes 

Machado; Projeto de Lei nº 008/2019, que em súmula “estabelece delimitação 

territorial do bairro Camélia, perímetro urbano de Alta Floresta considerando sua 

historicidade e respeitando sua denominação e dá outras providências”, de autoria 

da vereadora Elisa Gomes Machado; e Projeto de Lei nº 009/2019 que em súmula 

“estabelece delimitação territorial do bairro Sol Nascente, perímetro urbano de Alta 

Floresta considerando sua historicidade e respeitando sua denominação e dá outras 

providências”, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado. O Senhor Presidente 

informou que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme 

disposição regimental. Neste momento o senhor presidente agradeceu a presença da 

Polícia Militar nesta Casa de Leis, e colocou a disposição a tribuna em até 15 

minutos para apresentação do Cenário de Segurança Pública do ano de 2018 no 

município de Alta Floresta-MT. Utilizando da tribuna o Tenente Coronel Arruda 

que iniciou cumprimentando a todos os presentes, dizendo que a Polícia Militar no 

Estado tem vários Comandos Regionais, em Alta Floresta é o IX Comando 

Regional que envolve entorno de oito municípios e no município a 

responsabilidade é do 8º Batalhão. Mencionou que essa apresentação é para 

apresentar as atividades realizadas pela Polícia Militar somente no município. Em 
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seguida passou a palavra para o Comandante do 8º Batalhão, Major Costa Castro, 

cumprimentou a todos, iniciou mostrando os comparativos nos anos de 2016, 2017 

e 2018 e detectaram uma problemática com os dados obtidos, dizendo que no ano 

de 2016 a polícia estimava a produtividade apenas através do “achismo”. 

Acrescentou que os dados desse ano foram o seguinte: pessoas abordadas 34.834, e 

que em 2017 a partir do segundo somente que se teve uma aferição correta obtendo 

uma diminuição para 28.842 pessoas abordadas e em 2018 foram 20.239 pessoas. 

Disse que na teoria as abordagens diminuíram, mas os crimes envolvendo drogas 

no período aumentaram em torno de 158%. Agradeceu a todos os envolvidos no 

Batalhão como a Força Tática, Agrupamento de Motos, o Policiamento Ordinário e 

o serviço administrativo pelo empenho nos trabalhos desenvolvidos. Citou que o 

número de roubos diminuiu 72% no período de 2016 à 2018. Sobre os furtos disse 

que se obteve uma redução de 33% no mesmo período. Acrescentou ainda que os 

assassinatos diminuam consideravelmente no município. Para finalizar a 

apresentação o Coronel Arruda mencionou sobre a problemática da corporação, 

afirmando que se a Polícia Militar parar a tendência é piorar. Falou que a Polícia 

Militar vem realizando projetos sociais com parcerias com outras instituições, 

assim aproximando as famílias e a população do quartel. Citou um projeto em 

parceria com o Rotary Club para construção de uma pista de caminhada em um 

espaço dentro do quartel para população poder realizar suas atividades físicas. 

Mencionou que a Polícia Militar de Alta Floresta tem uma página no Facebook 

para apresentar suas atividades para sociedade. Agradeceu. Neste intermédio 

Senhor presidente fez o uso da palavra em nome de todos os vereadores para 

agradecer o ótimo serviço prestado para sociedade pela Polícia Militar demonstrado 

através da apresentação dessas atividades. 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 José 

Elói Crestani que iniciou cumprimentando a todos, informando que esteve ontem 

em reunião com Prefeito realizando algumas cobranças, o qual disse sobre 
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momento que o Executivo vem passando por conta de sua arrecadação que gira em 

torno de dez milhões de receita e a estimativa de despesas esta na casa de sete 

milhões, sobrando em torno de três milhões, o qual tem de dividir. Disse ainda com 

a apresentação desses dados só com ajuda de “Deus para fazer milagre” para 

resolver as problemáticas de Alta Floresta. Para finalizar colocou seu gabinete a 

disposição dos servidores da educação. Agradeceu. Em prosseguimento, o vereador 

Marcos Roberto Menin iniciou cumprimentando a todos os presentes dizendo que 

os servidores da educação estão corretos em fazer as reivindicações. Falou que os 

vereadores têm que se unir e trabalhar em conjunto para que a Secretaria de 

Infraestrutura consiga trabalhar corretamente e não ficar medindo forças para ver 

qual setor o maquinário irá trabalhar primeiro, pois, com essas atitudes, esses 

equipamentos não conseguirão realizar os serviços corretamente. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira que iniciou cumprimentando a todos, dizendo estar junto com 

servidores do Estado e do Município que estão manifestando em favor de seus 

direitos e que o momento não é bom para nenhuma esfera de governo, 

principalmente a municipal. Disse que na votação do RGA municipal cobrou na 

tribuna a aplicação do índice nacional (4.17%) para área da educação, e ponderou 

que o executivo municipal nem havia respondido ao Sintep para discussão e 

negociação sobre a matéria. Acrescentou que fez cobranças junto aos deputados do 

seu partido sobre a situação que os servidores estaduais vêm enfrentando, 

afirmando que uns dos papeis do vereador é encaminhar as reivindicações da 

população em geral aos parlamentares, e que os demais vereadores também 

deveriam fazer a mesma coisa. Disse concordar com o pronunciamento do vereador 

Menin, e que vem cobrando do município a falta de planejamento desde o primeiro 

ano do seu mandato. Mencionou que na Prefeitura quem manda é o prefeito, que 

tem como atribuição coordenar seus secretários, porém, ao seu ver, não é isso que 

ocorre no Poder Executivo atualmente e se esse cenário não mudar, as cobranças a 

serem realizadas durante seu mandato não surtirão efeito e não serão atendidas. 

Falou que recebeu uma cobrança da gestora da Escola Benjamin de Pádua, dizendo 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 5 de 11 
 
Avenida Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716 

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

que a escola está com déficit de cento e oitenta cadeiras e na próxima semana 

estaria iniciando o ano letivo municipal. Lembrou também que os serviços 

emergenciais estão sendo realizados pelos professores utilizando recursos próprios, 

e quando é para fazer a recomposição salarial a qual tem direito, a prefeitura fica 

fazendo “corpo mole”, deixando de pagar a diferença de 0,70% sobre o qual tinham 

direito. Relatou que a Escola Geny Silvério está aguardando a aproximadamente 

dois ou três anos o término da quadra poliesportiva, cobrança realizada 

frequentemente, porém sem previsão de conclusão. Falou sobre as contas do 

prefeito que estão para chegar nesta Casa de Leis para serem apreciadas, e com as 

situações recorrentes que estão ocorrendo não será possível votar favorável e sim 

analisar detalhadamente. Alertou aos vereadores para que sejam mais sistemáticos 

com as matérias que vem sendo discutidos nesta Casa de Leis, pois os vereadores 

estão para representar a população e não se representar, e provocou os presentes na 

sessão para que cobrem seus vereadores acerca de seus posicionamentos. Lembrou 

a vereadora Cida, líder do Prefeito, que a secretaria de conselhos de diretos 

continua sem secretária, sendo assim o departamento não está funcionando 

corretamente. Afirmou que a sede do Conselho Municipal de Educação precisa 

urgentemente de reforma, sendo que já foi solicitado através de indicações no ano 

passado. Disse que continua aguardando a reforma das faixas de pedestres 

juntamente com as condições de acessibilidades, sendo uma cobrança desde 2017. 

Por fim expôs que está aguardando o documento que foi aprovado na Conferência 

Municipal de Avaliação do Plano Municipal de Educação que foi realizado em 

dezembro do ano passado. Agradeceu. Após, fez uso da palavra à vereadora Elisa 

Gomes Machado que iniciou cumprimentando a todos os presentes, agradecendo 

pelo recebimento, mesmo que a atrasado, a resposta dos Requerimentos nº 

066/2018, referente aos contratos de alugueis e do Requerimento nº 071/2018, 

requerendo informações sobre o convênio que o município tem com a Associação 

Matogrossense dos Municípios. Disse ser solidária ao movimento de paralisação 

dos servidores da educação que estão lutando pelos seus direitos, e que 

infelizmente só com a paralisação que os servidores conseguem seus direitos. 
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Afirmou ser inadmissível que os profissionais que trabalham na educação, saúde e 

segurança serem taxados de pessoas que trabalham pouco e recebem muito, pois 

não convivem no dia a dia com esses profissionais. Relatou sua indignação como o 

Estado, por terem aprovado o estado de calamidade financeira, sendo que é o maior 

produtor e o que mais arrecadou nos últimos anos, fazer um pedido deste e ainda 

por cima negar o direito do servidor público, dos cidadãos, e dos municípios devido 

a não obrigatoriedade de realizar os repasses após aprovação da calamidade 

financeira. Afirmou quando foi discutido e aprovado o projeto do RGA dos 

servidores do executivo, no uso da tribuna cobrou o Prefeito que aplicasse o índice 

correto para servidores da educação. Clamou que o Executivo planejasse suas ações 

durante este ano, lembrando que o orçamento previsto para esse ano é de cento e 

cinquenta e dois milhões de Reais, sendo cento e quarenta e três milhões de Reais 

líquido para o município, e a pasta da educação ficaria quase com 40 milhões de 

Reais. Acrescentou que com gestão e planejamento seria possível pagar 

integralmente o índice previsto aos profissionais da educação a que tem direito. 

Sobre a Infraestrutura, explanou que as cobranças ocorrem durante todo o ano para 

que executem serviços de qualidade nas estradas rurais, principalmente nos pontos 

críticos a fim de não prejudicar a retirada da produção e também o ano letivo dos 

alunos, uma vez que o orçamento da secretaria é de dezessete milhões e necessita 

serem bem planejadas suas ações. Relatou que o orçamento de vinte e sete milhões 

e quinhentos e quarenta mil Reais da pasta da saúde é realmente pouco, porém tem 

que planejar melhor as ações para não prejudicar o atendimento a população. 

Revelou que hoje o município não disponibiliza o exame de mamografia para 

mulheres, além de outros exames que também não estão sendo realizados. Disse 

que não conseguiu entrar em contato com o Consórcio responsável para saber o 

motivo dessa situação, uma vez que no mês de março, em comemoração ao dia 

internacional das mulheres, todos esses exames preventivos são realizados. 

Afirmou que quem sempre leva a culpa das crises nas esferas são os servidores são 

concursados, que estudam e com seus méritos conseguem seus cargos, mas 

ninguém fala dos indicados de um e de outro ganhando salários altos. Relatou que é 
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necessária a realização de concurso público para as áreas da saúde e educação, pois 

no próximo mês o município ficará sem médico nos postos de saúde, por conta do 

encerramento do teste seletivo e desde 2013 o Ministério Público vem indicando a 

necessidade da realização de um concurso. Acrescentou sobre a necessidade de 

melhorar a condição salarial dos médicos para que haja médicos interessados nas 

vagas a serem disponibilizadas. Informou que há vários remédios faltando para o 

atendimento à população, além da falta de dentistas e servidores. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. A próxima a utilizar a tribuna foi à vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida) que cumprimentando a todos, disse que esta lutando 

junto com os servidores da educação. Sobre o pronunciamento do vereador Marcos 

Menim, concordou, dizendo que na pista foram retirados os maquinários e só 

voltaram agora na época da chuva e realizando um serviço mal feito que por pouco 

não ocorreu uma tragédia. Relatou que todos os setores rurais estão com as estradas 

em péssimas condições que prejudicaram o trabalho do transporte escolar. Contou 

que realizou visitas em algumas escolas rurais e a situação é assustadora, pois 

faltam cadeiras e outros itens fundamentais para funcionamento das escolas. Falou 

que os serviços realizados nas ruas e avenidas dos bairros têm que ser bem feito, 

para que tenham uma durabilidade maior e que de preferência sejam realizados no 

período da seca. Lembrou que já foi Secretária de Meio Ambiente, e sabe como 

tem que funcionar, e o prefeito tem que dar todas as condições possíveis para que 

seus secretários possam trabalhar. Mencionou que durante a visita a uma 

determinada escola, encontrou professores pintando as paredes. Sobre a cobrança 

do vereador Mequiel para a reforma do Conselho Municipal de Educação, também 

vem cobrando, fazendo indicações para resolver essa situação, mas até o exato 

momento não obteve nenhuma resposta. Agradeceu. Prosseguindo com uso da 

tribuna, o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti) iniciou seu discurso 

cumprimentando a todos, comentando que está passando por um momento familiar 

complicado, e não pretendia utilizar a tribuna, mas em consideração aos servidores 

públicos que estão presentes nesta sessão, resolveu externar seu apoio e se 

colocando a disposição. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador Luiz Carlos 
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de Queiroz que iniciou cumprimentando a todos, lembrando que vêm cobrando há 

dois anos a Secretaria de Infraestrutura pelo envio do cronograma de serviços a 

serem realizados nos bairros e na zona rural, porém nunca recebeu, se sentindo até 

constrangido com a população quando informa uma data e a secretaria não vai 

realizar a devida manutenção. Pediu o apoio de todos os vereadores para ajudem a 

cobrar a Secretaria no sentido de enviar este cronograma. Deixou seu apoio para os 

servidores públicos, dizendo ser inadmissível que os roubos por parte da classe 

política sejam descontados nos servidores e não apóia esse primeiro ato do 

governador. Falou sobre a cobrança para regularização de alguns lotes 

principalmente para aquela família do bairro Sol Nascente e das empresas do setor 

industrial que geram arrecadação e não tem as escrituras desses lotes. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu. Na Seqüência, o vereador Silvino Carlos Dida 

Pires (Dida) cumprimentou a todos, falando sobre a Colônia Madeseik que foram 

notificados a saírem de suas casas, porém aquelas famílias não invadiram as terras e 

alocados pela empresa. Disse que concorda com o pronunciamento do vereador 

Luiz Carlos para regularização desses lotes. Usando da prerrogativa regimental de 

aparte, fez uso da palavra o vereador Luiz Carlos de Queiroz dizendo consta na 

ordem do dia uma indicação que solicita a regularização dessa área da colônia 

também. Retornando, o vereador Silvino Carlos Dida Pires (Dida) informou que 

existem várias situações parecidas em todo município. Afirmou estar junto com os 

servidores da educação na luta pelos seus direitos. Relatou que esteve em reunião 

com prefeito, pedindo que tivesse pulso firme em suas decisões. Disse ainda que 

sugeriu a necessidade de viabilizar um aporte financeiro para a infraestrutura, pois 

não é possível realizar trabalhos decentes com os maquinários que vem sendo 

utilizados. Fez mas algumas considerações finais, agradeceu. Prosseguindo, o 

vereador Charles Miranda Medeiros cumprimentou a todos dizendo que é 

constrangedor ficar fazendo cobranças repetidas e que em toda sua vida política 

nunca houve respostas de requerimentos e atualmente só acontece o que é de 

costume. Falou que o setor da educação está representando todos os outros 

servidores que não podem fazer paralisação como a saúde e a segurança. 
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Relembrou que quando começou sua vida de servidor público sempre tiveram 

problemas e que aos poucos foram melhorando. Disse que na saúde do município 

só existe ele e mais dois médicos concursados, dificultando assim os atendimentos 

a população. Explicou que, no seu ponto de vista, o Programa Federal Mais 

Médicos tinha várias irregularidades e o novo governo vem corrigindo essas 

situações. Deixou seu apoio para todos os servidores da educação. Fez suas 

considerações finais, agradeceu. Em seguida, utilizou a tribuna o vereador Valdecir 

José dos Santos (Mendonça) que iniciou cumprimentando a todos os presentes. 

Disse ser sabedor da vontade dos servidores da educação de estar nas salas de 

aulas, mas em nesse país as coisas só se resolvem com paralisação. Citou que o 

Brasil precisa de um presidente que valorize e acredite na educação, a saúde e a 

segurança e se isso não acontecer o país nunca irá mudar. Falou que os servidores 

da educação estão trabalhando por amor e não por reconhecimento e valorização, 

pois as condições de trabalho muitas vezes são precárias. Afirmou que esses 

governantes que recém assumiram irá avaliá-los daqui a noventa dia para depois 

iniciar suas cobranças. Acrescentou que pelo que está acompanhando não mudará 

nada, pois não estão valorizando a educação, saúde e a segurança. Afirmou sempre 

diz aos seus filhos sobre o respeito que tem que ter seus professores, pois são seus 

pais dentro da sala de aula, mas não para educar e sim para ensinar. Fez mais 

algumas considerações, agradeceu. Neste momento o Senhor Presidente, Vereador 

Emerson Sais Machado, passou a Presidência ao Vice-Presidente para fazer uso 

da Tribuna. Iniciou seu discurso cumprimentando a todos os presentes, dizendo que 

sempre vem cobrando em relação à segurança e concorda com o pronunciamento 

do vereador Mendonça quando diz que os políticos precisão priorizar a saúde e a 

segurança. Acrescentou ainda que a Leis do país estão arcaicas, necessitando 

urgentemente de mudanças, pois se a pessoa cometeu o crime e foi condenado por 

dez anos, tem que cumprir os dez anos. Disse esperar que o prefeito encaminhe 

para esta Casa de Leis o Projeto de Lei referentes ao reajuste correto para os 

professores, que será aprovado por todos. Comentou que participou de uma reunião 

com o Prefeito no Cartório Eleitoral e colocou a disposição a Câmara para realizar 
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os atendimentos de biometria a população e resolver o problema de fila no Cartório 

Eleitoral, ficando acordado que a Câmara atenderá a população com seis guichês. 

Mencionou uma conversa com o prefeito sugerindo a aquisição de um rolo 

compactador, o qual foi aprovado e sendo colocados dois rolos para compra junto 

com a aquisição de outros equipamentos. Disse que por conta dos asfaltos estarem 

vencidos, muitos buracos surgem ocasionando um grande transtorno para a 

população, sugerindo que se faça um trabalho de troca desses revestimentos. 

Afirmou que na reunião marcada com o prefeito irá cobrá-lo sobre a regularização 

desses lotes que foram cedidos a essas famílias. Mencionou que devido eleger 

pessoas sem experiência no setor público, não conseguem desenvolver um bom 

trabalho, e acredita que não próxima eleição o prefeito sairá dessa Casa de Leis. 

Fez mas algumas considerações, agradeceu. 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 

Projeto de Lei nº 1967/2018, que “altera as alíquotas de Contribuição 

Previdenciária devidas pelo município ao Regime Próprio de Previdência Social - 

RPPS, e dá outras providências”, de autoria do Executivo Municipal, o qual foi 

discutida pela vereadora Elisa Gomes Machado relatando que alguns servidores a 

procuraram preocupados com o aumento na contribuição previdenciária e 

aproveitou para tranquiliza-los que o aumento é contribuição patronal para o 

IPREAF que irá servir para o equilibrar a previdência sendo um reajuste de 

14,57%. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada 

por unanimidade. Foi solicitado ao secretário a leitura Indicação nº 014/2019, que 

“indica ao Prefeito Municipal, Asiel Bezerra de Araújo, após apreciação e 

aquiescência do soberano Plenário, a necessidade de fomentar, através da pasta 

competente, abrindo discussões acerca das ocupações de imóveis urbanos de 

domínio do Município de Alta Floresta, objetivando o levantamento dos institutos 

que originaram referidas ocupações, bem como a viabilidade de titulação definitiva 

aos atuais ocupantes, a saber: Terrenos de origem do Distrito Industrial, incluindo 

os oriundos de desmembramento do Lote Original; Terrenos derivados do Lote 
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Urbano nº ECL-RI/B2, matrícula nº 2.300, Livro 2-K, do Cartório do 1º Ofício de 

Registro de Imóveis; e Lote nº 10, Quadra 06, com área de 360,00m2, localizado 

no Jardim Sol Nascente”, de autoria do vereador Luiz Carlos de Queiroz, a qual foi 

discutida pelo vereador Emerson Sais Machado que parabenizou o vereador Luiz 

Carlos pela propositura, e pela preocupação em resolver essa problemática junto ao 

executivo. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 

aprovada 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 1967/2018, o qual foi 

concordado por todos. Na sequencia, 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 dois minutos. 


