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Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária, da Terceira Sessão Legislativa, da 
Nona Legislatura realizada nas dependências desta Casa aos vinte e quatro dias 

do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e 
vinte cinco 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), Reinaldo de Souza (Lau), 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 (30ª Sessão Ordinária), a qual foi aprovada por unanimidade. Em 
seguida, em atendimento a solicitação do senhor Presidente, o Secretário, 

Vereador Marcos Menin, fez a leitura das seguintes correspondências 

recebidas: A Secretaria de Estado de Segurança Convida para inauguração do 

novo prédio da Delegacia de Polícia do município de Alta Floresta; Prefeito 
Municipal convida para audiência pública conjunta com os seguintes temas RGF 

(Relatório de Gestão Fiscal) RREO (Relatório Resumido de Execução 
Orçamentária) e LOA ( Lei Orçamentária Anual); Oficio 004/2019 Encaminha o 

parecer do Conselho Municipal de Turismo sobre o Plano Diretor de Alta 
Floresta, autoria Professora Dra. Rosane Duarte Rosa Seluchinesk Presidente do 

COMTUR; A Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro de 
Convivência da Pessoa Idosa Convida para participar dos eventos da semana do 

idoso. Após o senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em 

apresentação: Indicações N° 317, 329, 330 e 331/2019 autoria Mequiel 

Zacarias Ferreira;  Indicação N° 328/2019 autoria Emerson Sais Machado; 
Indicação 332/2019 autoria Marcos Roberto Menin; Indicação N° 333/2019 

autoria Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos Pires 
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Pereira; Indicação N° 334/2019 autoria Elisa Gomes Machado e Silvino Carlos 
Pires Pereira; Indicação N° 335/2019 autoria Elisa Gomes Machado. Após, 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 
dispositivo regimental, o tempo destinado a cada um seria de sete minutos, 

conforme sorteio bimestral e inscrição. O primeiro a utilizar a tribuna foi o 
Vereador Reinaldo de Souza (Lau), o qual cumprimentando a todos. 

Relembrou que na sessão anterior os vereadores estavam discutindo sobre praça 
do pedágio, e esse mesmo assunto foi exposto  na reunião com vice-governador 

do Estado e o mesmo informou que daria a resposta esta semana, porém até o 
momento não obteve, então os vereadores devem cobrar os deputados da região 

para que essa situação seja resolvida. Na sequência o Vereador Silvino Carlos 

Pires Pereira (Dida) cumprimentou a todos, Agradeceu a presença dos alunos e 

professores dos CEDA, e quando estivem com alguma dificuldade que 
encaminhe por escrito para esta Casa de Leis, que assim os vereadores poderão 

cobrar o Executivo. Disse que participou da audiência do pedágio e que ficou 
acordado foi 23 quilômetros de Alta Floresta e essa decisão precisa ser 

respeitada, caso não seja a solução é o departamento jurídico da Câmara 
Municipal juntamente com a Procuradoria Jurídica do Executivo acione a Justiça 

para resolver a questão. Fez mais algumas considerações. Seguindo, usou da 
palavra o vereador José Aparecido dos Santos (Cidão), o qual 

cumprimentando a todos,  Agradeceu a Deus pelo final de semana com chuva 
que refrescou o calor, porém triste pelo  prejuízo que a chuva causou a 

população. Agradeceu ao Prefeito e o Secretário de Obras pela entrega do 
asfalto da Avenida São Domingos. Parabenizou o vereador Marcos Menin por 

dar inicio na pavimentação asfáltica no bairro Primavera. Parabenizou o 
Presidente Emerson, pela cobrança e indicação do asfalto do Jardim Guaraná 1 e 

2. Falou que o Executivo tem que se preparar para minimizar os danos que o 
período das chuvas causará nos bairros mais carentes. O próximo a utilizar da 

tribuna foi o Vereador Marcos Roberto Menin, cumprimentou a todos, Disse 
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que já foi encaminhada para os Deputados Dilmar e Juarez Costa a solicitação 
de  emenda de 100 mil reais para o Rotary. Parabenizou o vereador Cidão pela 

fiscalização da obra que esta em fase de final no bairro Boa Nova e acredita que 
ano que vem faça a pavimentação asfáltica em todo o bairro e Primavera. 

Parabenizou o vereador Emerson pelo esforço para emenda do Jardim Guaraná. 
Afirmou que os vereadores precisam se unir para que o município cresça e 

valorizar os vereadores que correm atrás de recursos para município. Falou que 
a tecnologia fez todo mundo virar político e só sabem dizer asneiras. Fez mais 

algumas considerações. Na sequência, utilizou da palavra o Vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira, o qual cumprimentando a todos, Parabenizou o conselho de 

assistência social pela realização da conferencia municipal de assistência social 
que ocorreu no final no semana passado onde esteve participando contribuindo 

com as discussões e os trabalhos relativos a esta pasta, que fez vários 
encaminhamentos e o vereador espera que seja minimamente atendido. 

Cumprimentou a todos do CEEDA que trazem a reivindicação acerca do 
atendimento que o município tem que fazer em relação ao TAC. Disse que já 

acompanhou essa situação por um tempo e inclusive fez indicações ao 
Executivo para cumprir o TAC, essa solicitação foi feita no final do ano passado 

antes de mudar a gestão, para justamente evitar esse problema que esta 
ocorrendo agora que é recorrente, mas infelizmente nem sempre o vereador é 

atendido e muito menos respondido que é o caso desta indicação. Deixou sua 
cobrança pra o Executivo que responda as indicações se vai realizar ou serviço 

se não for explicar o motivo porque assim pode repassar a informação para a 
população.  Reforçou seu compromisso com a instituição e enquanto como 

comissão de educação e acredita que pode falar pelos outros membros da 
comissão para deixar a disposição da instituição para cobrar o Executivo que 

resolvas as problemáticas relacionadas ao CEEDA. Sobre a praça de pedágio 
disse que o prazo era final de semana passado para receber a resposta do Vice-

governador, mas até o momento não recebeu resposta alguma e já realizou sua 
cobrança com os deputados que tem contato e que eles façam o trabalho de 

acampamento em Cuiabá e que cobre o Vice-Governador que esta na condição 
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de Governador e essa situação tem que ser resolvido e não restas duvidas 
jurídicas do equivoco que não é um equivoco com certeza  a instalação do 

pedágio neste local foi muito bem pensada, mas a audiência pública é o 
referencia para o processo de contratação então precisa ser corrigido o que esta 

solidário e se sente responsável pela situação. Pediu aos demais vereadores que 
cobrem os deputados estaduais dos seus partidos para que eles façam a gestão 

em Cuiabá também. Informou que esteve em Cuiabá recentemente participando 
do segundo encontro nacional dos presidentes e vice-presidentes de comissão de 

educação e a pauta deste encontro foi relativa ao FUNDEB (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica) que termina agora em 

2020 e precisara ter essa discussão no município para subsidiar as discussões 
federais. Pediu que fosse realizado de uma audiência pública para debater o 

recurso do FUNDEB e como precisa ser feito com a nova redação do Projeto de 
Lei que esta em andamento. Relembrou que alguns vereadores comentaram 

sobre a realização do concurso publico, e uma matéria no jornal Mato Grosso do 
Norte sobre o assunto e no site do Nativa News, mas no jornal da união do dia 

24 de setembro foi públicado um decreto  que dispõe sobre a redução dos gastos 
com pessoal limitação e empenho da prefeitura. Afirmou que tem cobrado a 

regularização do índice de folha de pagamento e pelo decreto não acredita que 
esse objetivo será alcançado, pois a propositura é bem superficial. Questionou o 

Executivo pela realização da audiência sexta-feira com três pautas em questão 
um fato que deixa a audiência conturbada e a população que vem não consegue 

participar de maneira adequada então deixou sua indicação que não seja 
realizada a audiência com três assuntos. Ato contínuo, o próximo a utilizar a 

tribuna foi a Vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), que cumprimentou todos 
os presentes, Disse que hoje seria aniversario do vereador Eloi se estivesse vivo 

e solicitou um minuto de silencio em homenagem ao vereador. Após o minuto 
de silêncio falou que sobre o pedágio não será uma luta fácil, mas deixou a 

disposição para solução deste problema. Afirmou que é preocupante o estado 
que se encontram as estradas da zona rural devido à falta de maquinário e a 

previsão é muita reclamação principalmente pelos grandes produtores de grão 
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devido o escoamento de grão, alem de dos bairros do município. Relatou que o 
asfalto comunitário esta em todo vapor no município e essa semana termina no 

Jardim Sol Nascente fora os asfaltos obtidos por emendas. Disse que o 
Executivo já esta com problemas orçamentários e que a equipe de direção e 

planejamento esta se esforçando para que não haja problema com  a folha de 
pagamento.  A seguir, utilizou a palavra o Vereador Luiz Carlos de Queiroz, o 

qual saudando a todos, Cobrou da equipe da prefeitura para manutenção a 
iluminação dos super poste, pois em alguns trechos estão no escuro. Sobre a 

empresa Águas de Alta Floresta a várias reclamações como conduz seus 
procedimentos e a péssima qualidade da água. Parabenizou os vereadores que 

estão buscando emendas para o município. Relatou que tem recebido várias 
ligações do deputado Federal Carlos Bezerra elogiando o empenho do vereador 

Emerson com a emenda do Guaraná. Pediu para que o secretário Parlamentar 
solicite cópia do contrato com a empresa de  coletivo municipal para que assim 

tire algumas dúvidas. Usando a prerrogativa de aparte o vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira Informou o vereador Luiz Carlos que já esta em posse deste 

documento e o convidou para realizar o estudo do contrato em conjunto. 
Retornando o vereador Luiz Carlos Queiroz  Agradeceu o vereador Mequiel e 

aceitara o estudo em conjunto. Disse que o correto e o executivo embargar a 
obra do pedágio  para que seja construído conforme foi acordado com na 

audiência pública. Na sequência utilizou a tribuna o Vereador Charles Miranda 

Medeiros, o qual saudando a todos e a todas, Disse que a polêmica do pedágio, 

esta ocorrendo devido o que foi acordado em audiência em 2017 não esta sendo 
cumprido, pois  construção esta acontecendo em outro lugar, sugeriu que os 

poderes se unam e encaminha documentos para os deputados e governador para 
repassar a insatisfação da população e se não resolver entre na justiça. 

Comentou a péssima qualidade da energia no município, qualquer chuvinha já 
há quedas, assim causando problemas em equipamentos eletrônicos. Sobre a 

péssima qualidade da água do município que esta causando doença na 
população. Parabenizou os vereadores que estão empenhando-se emendas para 

melhorar o município. Fez mais algumas considerações. Na sequência utilizou a 
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tribuna a Vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) que cumprimentando 
a todos, Parabenizou os Alunos e professores do CEEDA que nessa semana no 

dia 26 comemora o Dia Nacional do Surdo e por participar nas atividades  e 
trazer sua reivindicação para o Poder Legislativo. Disse que esta acompanhando 

de perto a entidade e sabe muito bem suas necessidades. Sobre o TAC (Termo 
De Ajustamento de Conduta) disse que o prefeito é favorável e esta esperando o 

acordo judicial. Informou que a instituição não teve o repasse do estado este 
ano, só do  município e ajuda da sociedade. Disse que esta acompanhando a 

situação do pedágio e parabenizou os representantes do Sindicato Rural que 
obteve uma resposta da empresa que mudaria o pedágio para um quilometro a 

frente para não pegar a área do sindicato, mas não aceitaram porque estão 
lutando pelos produtores não pelo sindicato. Disse ter recebido muitas 

reclamações este final de semana por conta da qualidade da água que a empresa 
águas de Alta Floresta estava fornecendo. Alertou que a empresa fornecedora de 

água esta notificando e multando os usuários que tem poços. Prosseguindo 
Vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) Cumprimentou a todos. 

Afirmou que o prefeito Asiel entregara o cargo com 80% de aprovação, devido 
às obras que estão sendo entregue para o município. Garantiu que esta pronto 

para debater com qualquer um, pois há vários anos no município não teve um 
prefeito melhor. Parabenizou os vereadores que estão trazendo recurso para o 

município. Fez mais algumas ponderações. Ato continuo Vereadora Elisa 

Gomes Machado Saudou a todos, Disse aos alunos e profissionais dos CEEDA 

que os parabeniza pelas datas comemorativa, mas e uma pena que esta data 
venha com reivindicação de profissionais que são de extrema necessidade para a 

instituição. Disse que esta encaminhando essas reivindicações para o Ministério 
Público, pois essa situação é inadmissível. Em relação ao FUNDEB falou que 

tem um requerimento solicitando informações, mas como o vereador Mequiel 
falou sobre o assunto informou que esta acompanhando que o governo do estado 

vai disponibilizar mais de 11 milhões e inclusive a vereadora já solicitou uma 
reunião com o assessor pedagógico para ver quais os valores que vem do 

FUNDEB ligado a educação para o município. Em relação às atividades que 
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participou Parabenizou o Departamento de Cultura e sua equipe por conta da 
realização das atividades na pista do cabeça. Parabenizou a diretora da Creche 

Principio da Sabedoria pela brilhante atividade realizada da noite cultural e 
reivindicou a instalação de ares condicionados para a escola, pois com essas 

temperaturas é impossível não ter o equipamento. Relembrou que da Escola 
Vicente Francisco fez a cobrança para instalação dos ares condicionados nas 

sala de aulas por dois anos e não foi atendido, então a comunidade se uniu e fez 
a aquisição dos equipamentos. Afirmou que obteve informações através do 

assessor do Vice-governador que já foi reivindicado para a empresa a correção 
da praça de pedágio e a empresa ficou de apresentar o documento, e deram 

prazo de até quinta-feira para dar uma resposta, mas se acaso não tiver o correto 
é entra uma ação contra a empresa, mas que seja resolvido sem precisar acionar 

a justiça. Disse que hoje tem o projeto para ser votado sobre a extinção de mais 
de 500 cargos da administração pública e pedirá vista do mesmo para que seja 

proposto emendas a esse projeto.  Na sequência, fez o uso da tribuna o vereador 
Demilson Nunes Siqueira, Cumprimentou a todos, Parabenizou o ganhador da 

copa 50tinha no sábado passado. Parabenizou a cantora Josiele pela moção. 
Pediu que o presidente ajudasse para que o executivo encaminhe o projeto para 

evitar ambulantes no município. Sobre o pedágio a praça seja estabelecida 
próxima o rio quatro pontes.  Ato contínuo, o Senhor Presidente, Vereador 

Emerson Sais Machado  passou o trabalho da mesa para o vice-presidente para 
fazer o uso da palavra, Cumprimentou a todos, Parabenizou a todos os 

vereadores por trabalhos realizados em prol ao município. Disse que buscar 
emendas e um trabalho difícil e continuo e precisa de união dos vereadores. 

Falou que a águas de Alta de Floresta, esta com altas tarifas entre outro 
problemas precisa-se melhorar o reservatório do município que não esta dando 

conta de atender a demanda. Comentou que a Energisa esta cobrando altas tarifa 
e essa situação precisa ser revista, pois se comparar contas do mesmo período 

observa-se o aumento da fatura. Afirmou que o prefeito atual é o prefeito de 
obras em vários seguimentos e o parabenizou pelos trabalhos realizados. 

Parabenizou a cantora Josieane pelo seu talento e o vereador Charles dar a 
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moção a essa brilhante cantora. Fez mais algumas considerações. Neste 
intermédio o senhor presidente  solicitou o senhor secretário a leitura do 

RReeqquueerriimmeennttoo  NNºº  006677//22001199, requer, após ser consultado o Douto e Soberano 
Plenário, vista do Processo nº 200/2019 relativo ao Projeto de Lei 

Complementar nº 1.991/2.019, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que 
altera dispositivos da Lei Municipal Nº 931/1999, e dá outras providências, pelo 

lapso temporal de até 04 (quatro) sessões ordinárias autoria Aparecida 
Scatambuli Sicuto, qual, aberta as discussões foi discutido pelos vereadores: 

Aparecida Scatambuli Sicuto Disse que o pedido de vista é em atendimento ao 
pedido do próprio Executivo, e apresentar emendas para alterar o projeto. 

Mequiel Zacarias Ferreira:  Disse que só para complementar o projeto foi 
discutido bastante e não conseguiram achar um “acabou-se legal” para conseguir 

resolver a situação. Sugeriu que o jurídico do Executivo retire o projeto e mande 
um substitutivo, para não ter o ônus do poder Executivo e seu voto será 

favorável  ao requerimento. Luiz Carlos de Queiroz Declarou seu voto 
favorável, mas Lembrou aos vereadores que esse dois projetos que estão sendo 

solicitado vista eles estão para disponível pra discussão há mais de 60 dias com 
varias reuniões com participação de sindicatos, conselhos. Emerson Sais 

Machado  Disse que os vereadores têm que tomar esse cuidado, pois o projeto 
fica 60 dias na Casa para discutir analisar ai quando chega à votação acontece 

algo nesse sentido ou por alguma pressão ou pelos vereadores se atentarem em 
alguma situação. Encerrado a discussões a matéria foi colocada em votação a 

qual aprovada por unanimidade. Seguindo o  senhor presidente solicitou o 
senhor secretário a leitura do RReeqquueerriimmeennttoo  NNºº  006688//22001199  REQUEREM, após 

ser consultado o Douto e Soberano Plenário, VISTA do Processo nº 204/2019 
relativo ao Projeto de Lei nº 1992/2019, de iniciativa do Poder Executivo 

Municipal, que “extingue vagas, coloca em extinção cargos da estrutura 
administrativa municipal, altera a Lei Municipal Nº. 1.107/2001 e a Lei 

1.108/2001 e dá outras providências”, pelo lapso temporal de até 04 (quatro) 
sessões ordinárias. Autoria Elisa Gomes machado, Mequiel Zacarias Ferreira e 

Silvino Carlos Pires Pereira qual, aberta as discussões foi discutido pela 
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vereadora: Elisa Gomes Machado Disse que os projetos os extremamente 
complexos e ficaram 60 dia nesta Casa de Leis e concordou com o Presidente 

que e bastante tempo, mas solicitou vista porque quando receberam esse projeto 
 lhe causou preocupação devido à extinção de mais de quinhentos cargos 

de concurso e assim abre brecha pra terceirização. Afirmou que fez um estudo 
profundo sobre o projeto e diagnosticaram vários pontos que poderia ser 

modificados e por conta do projeto não passar na comissão e o projeto já ter ido 
para ordem do dia a vereadora entendeu que seria melhor solicitar a vista para 

apresentar emendas ao projeto. Encerrada as discussões, o requerimento foi 
colocado em votação o qual aprovado por unanimidade. Logo, passando à 

Ordem do Dia, foram lidas e submetidas à deliberação do plenário as seguintes 
matérias:  11))  RReeddaaççããoo  FFiinnaall  ddoo  PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  NNºº  11..999900//22001199 (altera a Lei Nº 

1.666/2008 que dispõe sobre a organização do sistema municipal de ensino; da 
criação do Conselho Municipal de Educação e Integração do Conselho do 

FUNDEB e do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) como câmaras do 
Conselho Municipal de Educação do Município de Alta Floresta, dentre outras 

providências.), de autoria do Executivo Municipal, o qual, aberta as discussões 
foi discutido pelo vereador: Mequiel Zacarias Ferreira  Disse que o processo 

de redação final  e pra unificação de emenda com o projeto original. Após as 
discussões a qual foi aprovada por unanimidade;  2)  PPrroojjeettoo  DDee  LLeeii  NNºº  002211//22001199 

(institui a semana municipal de sensibilização, prevenção e combate a prática de 
queimadas urbanas e dá outras providências.) Autoria: Vereador Mequiel 

Zacarias Ferreira. O qual, aberta as discussões e foi discutido pelo vereador: 
Mequiel Zacarias Ferreira: Disse que vem acompanhando essa pauta desde o 

inicio dessa legislatura, porém o serviço de prevenção e feito pelo ministério 
publico e esse serviço tem que ser realizado pelo Poder Executivo. Com o 

termino das argumentações  a matéria foi colocada em votação a qual foi 
aprovada unanimidade; 33))  PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  NNºº  002222//22001199 (institui a semana 

municipal de incentivo ao aleitamento materno no município de alta floresta.) 
Autoria: Vereador Mequiel Zacarias Ferreira e Vereadora Elisa Gomes 

Machado. O qual, aberta as discussões foi discutido pela vereadores: Mequiel 
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Zacarias Ferreira Disse que o mesmo objetivo das queimadas o projeto serve 
para fortalecer as políticas públicas. Elisa Gomes Machado Falou que 

decidiram implantar com política pública, assim mesmo mudando o gestor será 
obrigado a realizar a atividade. Com o termino das discussões a matéria foi 

colocada em votação a qual foi aprovada unanimidade;  44))  RReeqquueerriimmeennttoo  NNºº  

006666//22001199  requerem que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel 

Bezerra de Araújo, para que através do órgão competente determine o envio à 
Câmara Municipal de Vereadores de prestação de contas dos recursos recebidos 

do Estado, quanto ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB), 
referentes ao ano de 2017, 2018 e até setembro 2019, devendo constar os valores 

recebidos mensalmente, onde foram aplicados, as atas de deliberação do 
Conselho, documentos que comprovem a entrada e saída dos recursos,  entre 

outras informações que julgar pertinentes, para apreciação. Autoria: Elisa 
Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos Pires Pereira. O 

qual, aberta as discussões foi discutido pelos vereadores: Elisa Gomes 

Machado Disse que o recurso do FETAB e pouco o município recebe 197 mil 

reais na media por mês. Disse que fez esse requerimento para analisar se o valor 
foi destinado corretamente, pois as vicinais do município estão em péssimas 

condições e em algumas regiões as crianças não estão indo para escola devido as 
condições das estradas. Afirmou que para o município receba o recurso tem se 

instituir o conselho, então esse requerimento serve como uma prestação de 
contas. Emerson Sais Machado Expôs de voto favorável, e que os vereadores 

autores do requerimento estão corretos em fiscalizar. Relembrou sua ideia de 
uma comissão para verificação de recebimento de mercadoria adquiridas pelo 

executivo, essa comissão seria composta de um vereador de cada partido assim 
dando legitimidade. Finalizada as argumentações  a matéria foi colocada em 

votação a qual foi aprovada unanimidade; 55))  OOFFÍÍCCIIOO  NNºº  002211//22001199  requer a 
utilização do Plenário Arnaldo Corcino da Rocha, incluindo tela de projeção, 

som e microfone, para o dia 27/09/2019, das 18h30min às 22h00min horas, para 
Audiência Pública Conjunta relativo a Apresentação e Avaliação do Relatório de 

Gestão Fiscal RGF – 2º Quadrimestre/2019 e Relatório Resumido de Execução 
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Orçamentária RREO – 4º Bimestre de 2019 e da LOA – Lei Orçamentária Anual 
2020. Autoria: Prefeitura Municipal de Alta Floresta / Direção de Planejamento. 

O qual, não havendo discussão, Com o termino das argumentações  a matéria foi 
colocada em votação a qual foi aprovada unanimidade;  66))  MMOOÇÇÃÃOO  NNºº  003399//22001199  

congratulações com a cantora Alta-florestese Josiane Moura, simbolizando o 
reconhecimento por seu grande talento e brilhante participação no quadro 

“Pronto Pra Fama” do Programa Hora do Faro, produzido e exibido pela Rede 
Record de Televisão. O qual foi discutido pelo autor: Charles Miranda 

Medeiros Agradeceu a Josiane por ter vindo receber a moção. Parabenizou a 
cantora não só pelo seu dom de cantar, mas também por sua historia de 

superação por constituir uma nova família linda que a apóia em suas decisões. 
Disse que esta feliz que a senhora Josiane representou Alta Floresta 

brilhantemente no programa. Transcorrido a discussão a propositura foi 
aprovada unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia, a vereadora Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida), na qualidade de presidente da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final, nos termos do Regimento Interno solicitou 

que fosse colocado sob deliberação do Plenário, pedido de ddiissppeennssaa  ddee  

RReeddaaççããoo  FFiinnaall  ddooss  PPrroojjeettooss  ddee  LLeeii  nnºº002211  ee  002222//22001199, o que, o senhor 

presidente assim o fez, sendo aprovado por unanimidade. o Senhor Presidente 
comunicou os senhores Vereadores que a Ata desta Sessão seria redigida e 

deliberada conforme disposição regimental. Nada mais havendo a tratar, 
agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, às dez hora e quarenta e 

três minutos o Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão, e eu, 
Carlos Henrique de Lima Nascimento, Assistente Legislativo Parlamentar, 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. 


