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Ata da trigésima nona Sessão Ordinária, da terceira Sessão Legislativa, da nona 
Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos dezenove dias do mês de 
novembro do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e dezenove 
minutos sob a Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais 
Machado, bem como, a presença dos Senhores Vereadores: Aparecida 
Scatambuli Sicuto (Cida), Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado, 
Emerson Sais 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, foram colocadas em discussão e votação a Ata da 38ª Sessão 
Ordinária, a qual foi aprovada. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das 
seguintes correspondências recebidas: Convite para a inauguração da nova 
Agência Sicredi na Cidade Alta, em Alta Floresta, no dia 29 de novembro de 
2019, às 19h30 na Avenida Amazonas, nº 518, bairro Bom Pastor - Alta 
Floresta; e Convite da Escola Municipal Anjo da Guarda, para a Noite Cultural, 
no dia 29 de novembro de 2019, às 19 h no CTG. Após o Senhor Secretário fez 
a leitura das seguintes matérias em apresentação: Indicações n°s 408, 409, 
410, 411, e 412/2019 de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado, e 
Indicações nºs 413, 414, 415, 416, 417, 418 e 419/2019 de autoria do vereador 
Mequiel Zacarias Ferreira.  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 será de sete 
minutos, conforme sorteio bimestral e inscrição. O primeiro a utilizar a tribuna 
foi o vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), o qual iniciou sua fala 
cumprimentando a todos os presentes nesta sessão, agradeceu a todos 
envolvidos nos términos dos asfaltos comunitários, informando que foram mais 
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de sessenta mil metros de asfalto construído, disse ser um trabalho duro. 
Destacou que foi concluído na maioria dos bairros. Parabenizou o vereador 
(Cidão) pela assistência na elaboração do asfalto no bairro Boa Nova. 
Agradeceu ao Secretário de Obras, Eloi, pelo esforço em prestar os serviços da 
melhor maneira possível, e acrescentou que se não comprar os maquinários ano 
que vem, a secretaria vai passar por dificuldades em realizar os serviços, pois a 
demanda é grande. Disse é necessário dar uma atenção maior para Secretaria de 
Obras, por ser uma demanda muito grande, e que a equipe da secretaria encontra 
muitas dificuldades com a falta de manutenção dos maquinários, e que agora, 
com o início das chuvas, vai se tornar ainda mais difícil a situação. Em seguida, 
discursa o vereador Luiz Carlos de Queiroz que cumprimentou e agradeceu a 
presença de todos nesta trigésima nona sessão. Inicia sua fala mais uma vez 
reclamando do mau atendimento e o péssimo serviço prestado pela empresa 
(Energisa), alegando que qualquer temporal acaba a energia, sem contar as 
inúmeras quedas de energia, prejudicando os contribuintes, citou exemplo de um 
setor que acabou energia, e ficou quase vinte horas sem a prestação do serviço. 
Pontuou também as altas taxas que são cobradas dos contribuintes, e mesmo 
assim a população desfruta de uma péssima qualidade no serviço que é prestado 
pela empresa. Também manifestou sobre o mau serviço prestado pela empresa 
Águas de Alta Floresta, e fez um pedido para que o vereador Mequiel Zacarias 
Ferreira, usasse da prerrogativa de aparte para explicar melhor esta situação. 
Usando a prerrogativa de aparte o vereador Mequiel Zacarias Ferreira disse 
que ao andamento do processo, já expiraram três das datas combinadas na 
audiência, e havia uma data pré-agendada para dia vinte do mês corrente para 
uma nova reunião no intuito de alinharem as demandas relativas a estas datas, a 
empresa e o Ministério Público, mas como a data do dia 20 é feriado, essa data 
será remarcada, e está aguardando a empresa confirmar a nova data, para sentar 
e conversar, e assim que tiver a data comunica aos demais. Retornando a palavra 
o vereador Luiz Carlos de Queiroz, disse que os vereadores, junto com 
executivo, precisa cobrar melhorias da empresa Águas de Alta Floresta (CAB). 
Em seguida utilizou a tribuna o vereador Marcos Roberto Menin, o qual 
iniciou sua fala cumprimentando a todos. Disse que reconduzido a condição de 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 3 de 10 
 
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 

presidente de Comissão de Fiscalização, e Acompanhamento da Execução 
Orçamentária, em função da desistência da função pelo vereador Luiz Carlos, 
comunicou aos que se encontram na comissão, sobre o Projeto de Lei 
2012/2019, que trata da lei orçamentária anual a (LOA) do ano de 2020, e falou 
que o prazo para apresentação de emendas encerrará dia trinta do mês de 
novembro. Parabenizou os organizadores do evento de carros antigos realizado 
neste final de semana em Alta Floresta realizada na Praça do Avião, afirmando 
ter sido um evento de altíssima qualidade. Também parabenizou ao Zé João pela 
rossagem dos matos, e realizar a limpeza do município, sendo também um 
serviço de grande relevância. Fez um alerta a todos os vereadores e Executivo, 
que é preciso que se dê uma maior atenção à Secretaria de Obras, pois a 
demanda é grande, a época de chuva chegou e os serviços aumentaram. Desejou 
a todos um feriado abençoado que será comemorado na data de amanhã, Dia da 
Consciência Negra, e disse que estará visitando a Comunidade 4ª Leste junto ao 
secretário de obras.  Comunicou que o Deputado Federal Juarez Costa estará 
visitando nosso município nesta próxima sexta feira. Na Sequência, utilizou a 
tribuna a vereadora Elisa Gomes Machado, iniciou sua fala cumprimentando os 
presentes, parabenizou pela presença do senhor que venceu o concurso “Mister 
Terceira Idade” e família, e agradeceu a presença do fisioterapeuta André que 
vem lutando e ajudando inúmeras pessoas que sofrem com a doença hanseníase, 
e demais presentes. Disse que tem uma série de requerimentos e que todos estão 
relacionados à área da saúde, que será apresentado nesta sessão, visto que 
mostra a sua preocupação com a saúde desde o ano de 2013, que ela vem 
“levantando esta bandeira” em defesa da população de Alta Floresta. Enfatizou a 
importância e necessidade realização de um concurso público na saúde o mais 
rápido possível, disse que a farmácia básica da rodoviária, está sem funcionar e 
foi fechada porque não podia contratar um servidor farmacêutico, e afirmou que 
tem uma farmacêutica contratada na farmácia básica da Policlínica, e também o 
farmacêutico concursado está na Policlínica, e cobrou a abertura mais rápido 
possível da farmácia da rodoviária, e alegou que essa fica mais centralizada, e 
facilita a vida de quem vem das comunidades rurais. A vereadora afirmou que 
esteve conversando com prefeito municipal na data de ontem, e mostrou pra ele 
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algumas situações que se encontram algumas unidades de saúde na zona rural. 
Afirmando que o secretário disse que vai fechar alguns postos de saúde na zona 
rural, a mesma disse que não concorda com o fechamento de qualquer posto de 
saúde, e disse que vai lutar para isso não acontecer, pois é difícil para as pessoas 
que moram nas comunidades rurais se deslocarem até a cidade. Afirmou que o 
Chefe do Executivo firmou o compromisso que nenhum posto de saúde será 
fechado, mas infelizmente já fechou uma unidade. Fez um alerta ao Executivo 
que é preciso valorizar os médicos e demais profissionais da saúde, por estar 
tendo um grande “rodízio” de médicos que vem para nossa cidade e vai embora, 
pois não tem a devida valorização. Disse estar solicitando ao secretario através 
de requerimento uma relação de todos os contratos na folha de pagamento da 
saúde, pois tem percebido pessoas contratadas e nomeadas na folha de 
pagamento da prefeitura, do mês de maio até novembro. Falou que sempre 
estará defendendo todos os profissionais da saúde, e tem acompanhado todas as 
unidades de saúde. E finalizou pedindo voto a favor dos requerimentos. Ato 
contínuo o vereador Mequiel Zacarias Ferreira inicia cumprimentando a todas 
e todos os presentes, agradecendo a presença de todos. Cumprimentou os 
componentes do movimento Morhan, ao qual acompanhou a posse, em especial 
ao fisioterapeuta André, que vem realizando um trabalho excepcional para 
tratamentos de pessoas com hanseníase e ampliará esse trabalho com a 
instalação do núcleo; destacou que foi tentado ampliar na lei orçamentária este 
trabalho, mas que infelizmente foram “podados” nos votos contrários a emenda, 
mas que fizeram a sua parte. Parabenizou a Escola Municipal Jardim das Flores, 
pela visita que fizeram à Câmara Municipal, através do projeto “Um por todos, e 
todos por um”, conhecendo todos os vereadores; felicitou também a vereadora 
Elisa pela conclusão dos trabalhos do Projeto Ocuparte. Disse que tem 
acompanhado diversas demandas no município, sendo umas delas sobre a praça 
de pedágio, disse que teve mais uma reunião na semana passada, e destacou uma 
série de desencontros de informação a respeito deste assunto quanto ao 
entendimento de parte da população. Salientou que os moradores da 3ª, 4ª, e 5ª 
Leste e Ramal do Mogno, o problema não é o pagamento do pedágio, mas sim, 
que querem apenas o cumprimento do que foi acordado em Audiência Pública, 
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que seja estabelecido a praça de pedágio há vinte três quilômetros de distância 
de Alta Floresta. Informou que na sexta-feira, dia vinte e dois haverá uma 
reunião sobre este assunto às 14 h com a empresa e o Estado, e afirmou que 
estará acompanhando esta pauta. Disse que esteve também acompanhando a 
reunião do Conselho Municipal de Agricultura, e que na sexta-feira começa o 
monitoramento das patrulhas agrícolas do município. Destacou que o conselho 
foi reestruturado recentemente e que vai acompanhar e colaborar com o 
processo de fiscalização desta questão. Exaltou o serviço de roçagem que está 
sendo realizado, especialmente pontos já atendidos, como a UPA e a pista de 
caminhada da Cidade Alta e que ainda faltam alguns lugares para conclusão 
emergencial do serviço. Destacou que de fato existem algumas obras 
inauguradas na área da saúde e isso é importante, contudo, falou que não basta 
só inaugurar as obras, é preciso também fazer as manutenções dessas unidades 
básicas de saúde, já que existem várias manutenções, reformas e adaptações a 
serem realizadas. Citou o exemplo da Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim 
Guaraná, que foi inaugurada no ano passado e já está precisando de reparos nas 
pinturas, e na parte interna a situação está precária, apresentando infiltrações e 
mofo. Fez um pedido para o Poder Executivo não fechar os postos de saúde da 
zona rural, pois isso irá trazer transtornos enormes para moradores que precisam 
de atendimentos, e mencionou sua posição de repúdio em relação ao fechamento 
de Unidades Básicas de Saúde, especialmente da comunidade Nova Aliança, 
alegando que isso irá penalizar a sociedade que precisa de atendimentos 
médicos. Falou sobre o seletivo da educação, lembrando a todos que o Tribunal 
de Contas acabou de estipular uma multa no valor de onze mil reais para o 
Executivo, em relação às contratações temporárias, e que a elaboração do teste 
seletivo de maneira simplificada é inadequada, e mesmo assim a secretaria 
lançou o teste seletivo por contagem de pontos, o mesmo pelo qual o Prefeito foi 
multado. Alegou ser isto uma falta de responsabilidade, por parte da Secretaria 
de Educação e do próprio Executivo, falou que esteve em contato com a 
Controladoria e Procuradoria, e eles informaram que ainda não tem 
conhecimento deste teste seletivo, que isto é “uma brincadeira” que eles fazem 
com a rede de educação do nosso município, e que é inaceitável esta situação. E 
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alertou que se não for realizar o concurso, pelos menos tenha “decência em 
manter a palavra do que falam de um ano para o outro, e elaborar as coisas 
correta, para ficar essa verdadeira palhaçada que está sendo, para não ficarem 
passando vergonha perante os profissionais”. Reforçou a cobrança relativa à 
manutenção do bueiro da 5ª Oeste que está interditado, disse que a máquina 
quebrou, mas a população está agoniada e precisa transitar na localidade, e eles 
enquanto vereadores estão recebendo as cobranças. Usando a prerrogativa de 
aparte o vereador Oslen Dias do Santos disse que o secretário Eloi já 
providenciou a troca da máquina, para executar aquela obra o mais rápido 
possível. Retornando a palavra vereador Mequiel disse que, os moradores estão 
preocupados, pois, o transporte escolar, por exemplo, já está “baldeando” os 
alunos por falta de trafegabilidade. Agradeceu a todos pela atenção e concluiu. 
Ato contínuo o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) o qual iniciou 
sua fala cumprimentando a todos, e desejando um bom dia a todos. Ele pontuou 
uma questão que já foi votada nesta Casa de leis, que a questão da casas 
populares, disse que há uma grande preocupação das pessoas que estão na 
espera, citou que essas pessoas já levaram três vezes os documentos para obter 
esse benefício da casa popular. Alertou sobre o “boato” que estão distribuindo as 
senhas para entrega destas casas ou lotes, e isso não pode acontecer disse o 
vereador, e não acredita que essa entrega seja real. Afirmou que existem muitas 
famílias que precisam, mas é importante se ver as que realmente têm prioridade. 
E falou que conhece inúmeras famílias que precisa dessas casas, mas é 
necessário que se aprofunde o máximo possível, para ver quem realmente estar 
precisando dessa casa, para dar prioridades a famílias que realmente precisa. 
Alertou a todos que já houve muita “pilantragem”, se relacionando a entregas 
destas casas, ele mesmo presenciou muito isso. Afirmou que “a política estar 
chegando”, e tem pessoas que querem usar essa situação para se beneficiar, disse 
que eles enquanto vereadores têm que fiscalizar essa situação. Falou que teve 
uma época que a coleta de lixo estava na mão do secretário Eloi, daí ele 
conseguiu contornar a situação, mais tiraram essa responsabilidade dele, e virou 
um desgaste muito grande, e novamente devolveram pra ele, mais agora não 
bastasse, tiraram a direção de urbanismo, e tampa buraco dele também, e isso 
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tem trazido muito desgaste para o Executivo. E fez um pedido para que essas 
atribuições fiquem de responsabilidade do secretario Eloi, pois ele vem fazendo 
um excelente trabalho. Ato contínuo o vereador Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida Pires), iniciou sua fala cumprimentando a todos os presentes nesta Casa 
de Leis. Relatou que o departamento habitacional apresentou uma seleção de 
pessoas que serão beneficiadas, com as entregas dessas casas, mas infelizmente 
até hoje não saiu estas casas, lamentou o vereador. Mencionou aproveitar a 
presença do Deputado Federal Juarez para pedir uma ajuda referente a entregas 
dessas casas populares para liberação dos recursos. Disse que está elaborando 
uma emenda para esse projeto, alegou que é inadmissível fazer entregas de um 
loteamento que não tem água potável, existe a rede de energia, mas não tem os 
transformadores, não existe planejamento nenhum nesse loteamento. Afirmou 
que eles como vereadores não podem deixar de votar nessa emenda que estou 
elaborando, inclusive repudia a entregas de senhas, e quer uma relação da 
Secretaria de Assistência Social a relação das pessoas que estão na espera, para 
receber essas casas populares, alertou que está preocupado com essa 
‘politicagem”, que vem acontecendo há vários anos na administração, citando 
exemplo dos responsáveis que colocaram as pessoas no Jardim das Oliveiras, 
sem água potável e sem planejamento nenhum o vereador alegou que isso é uma 
“sacanagem”. Alegando que quem sofre com as cobranças são os vereadores, e 
se manifestou a favor das entregas dessas casas, mas que seja de maneira 
organizada, para não trazer transtornos aos moradores que serão beneficiadas. E 
finalizou falando que a Câmara de Vereadores tem que acompanhar de perto 
esta situação em relação à quem realmente precisa, e que sejam  entregues as 
casas pelos menos com estrutura básica concluída. Usando a prerrogativa de 
aparte o vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça) disse que existe uma lei, 
que não pode entregar um loteamento sem infra estrutura, e disse que tem que 
elaborar uma emenda, que só poderá entregar esse loteamento. Quando estiver 
completamente reestruturado e planejado. Retornando a palavra o vereador 
Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) disse não ser possível entregar esses 
lotes sem água potável, não tem condições, finalizou o vereador. O Presidente 
pede dispensa do Intervalo Regimental. Todos Concordam. Passando à Ordem 
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do Dia, foram lidas, discutidas e deliberadas as seguintes proposituras: 1))  

RReeddaaççããoo  FFiinnaall  ddoo  PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  NNºº  11..999944//22001199 (Dispõe sobre a Regularização 
Fundiária Urbana do Município de Alta Floresta/MT e dá outras providências), 
de autoria do Executivo Municipal, o qual, aberta as discussões, foi discutido 
pelo vereador: Mequiel Zacarias Ferreira, disse que se trata da regularização 
fundiária no município, a Reurb, conforme disse na sessão anterior, mantém as 
suas ressalvas, com relação ao inciso quatorze do artigo sétimo, e ao parágrafo 
quarto do artigo oitavo, que dizem respeito a inserção do comodato como 
possibilidade de discussão dentro da Reurb. Considerando em suas palavras, que 
não são políticas específicas, na Legislação Federal esse tipo uso e 
regularização. O vereador manifestou seu voto favorável mas com esta ressalva 
citada. Encerrada a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 
aprovada por unanimidade. Neste intermédio a Vereadora Elisa Gomes 
Machado, sugeriu que fossem lidos, discutidos e votados em bloco os 
requerimentos de sua autoria, sendo acatado pelo plenário. 22))  RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  

007788//22001199 (requer que seja oficiado o Prefeito Municipal, Asiel Bezerra de 
Araújo, com cópia ao Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Aécio Costa, que 
providenciem o envio a esta Casa de Leis, de amplas informações sobre o 
andamento da reabertura da Farmácia Básica da Rodoviária, para apreciação, 
ressaltando que a presente solicitação foi feita através de indicações, contudo, 
até a presente data não foram respondidas). 33))  RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  007799//22001199 
(requer que seja oficiado o Prefeito Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, 
com cópia ao Secretário Municipal de Saúde, que providenciem o envio a esta 
Casa de Leis, de amplas informações sobre a folha de pagamento dos servidores 
da saúde, do mês de maio até 14 de novembro de 2019, fazendo constar os 
nomes dos nomeados e contratados, cargo/função, data da nomeação e do 
contrato, valor da remuneração e qual departamento desta secretaria encontra-se 
lotado, para apreciação. 44))  RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  008800//22001199 (requer que seja oficiado 
o Prefeito Municipal, Senhor Asiel Bezerra de Araújo, com cópia ao Secretário 
Municipal de Saúde, Sr. Marcelo Aécio Costa, que providenciem o envio a esta 
Casa de Leis, de uma cópia integral da Portaria do Ministério da Saúde, ou 
documento correlato, no qual especifique a determinação que as UBS (Unidades 
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Básicas de Saúde) sejam impedidas de fornecerem medicamentos básicos e de 
realizarem curativos (atendimento de primeiros socorros), para apreciação, 
ressaltando que, a presente solicitação foi feita através de Ofício nº 003/2019 de 
19 de junho de 2019, contudo, até a presente data não houve resposta. 55))  

RReeqquueerriimmeennttoo  nnºº  008811//22001199  (requer que seja oficiado o Prefeito Municipal, com 
cópia ao Secretário Municipal de Saúde Marcelo Aécio Costa, que providenciem 
o envio a esta Casa de Leis, de amplas e concretas informações da atual situação 
em que se encontra a construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que 
está paralisada, para apreciação). A qual, aberta as discussões foram debatidos 
pelos vereadores: Elisa Gomes Machado, que disse que está esperando 
respostas, de alguns requerimentos e ofícios, e afirmou que o Executivo tem 
uma desculpa para não contratação de um profissional para abertura da farmácia 
básica da rodoviária, falou que a farmácia foi fechada por não poder contratar 
um servidor farmacêutico. E afirmou que isso não justifica o fechamento da 
farmácia da rodoviária, pois falou que existe servidora contratada na farmácia da 
Cidade Alta, pois se encontra lotada na farmácia básica da Cidade Alta, a 
servidora contratada e o concursado, e mais uma vez fez o pedido da abertura da 
farmácia da rodoviária, alegando que as pessoas da zuna rural precisam da 
aquela farmácia. Falou que o outro requerimento se refere a um pedido de lista 
de todos os contratados lotada na secretaria de saúde, e disse que existe a 
informação que os salários não estão sendo pagos em dia, e afirmou que precisa 
saber se existe um número elevado de servidores contratados, por isso está 
solicitando esses requerimentos, e pontuou que existe falta de medicamentos nas 
unidades de saúde, e que estará aprofundando mais a sua fiscalização nessas 
pautas, e finalizou falando de um problema antigo da (UPA), mas é necessário 
dar uma finalidade, quer saber em “que pé” está esta situação, em que podem 
ajudar para que se resolva o problema da UPA, e finalizou sua fala pedindo voto 
a favor dos requerimentos; e vereador Mequiel Zacarias Ferreira, que 
destacou a importância desses requerimentos em relação ao processo de 
acompanhamento de fiscalização na saúde e se havendo respostas  vai querer ter 
acesso a cópias, especialmente relativo à farmácia básica e UPA que têm 
acompanhado e cobrado com certa freqüência, e em relação à questão da (UPA), 
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disse que, até onde sabem de maneira informal, está sendo discutida no âmbito 
Federal, sendo uma pauta que poderá ser discutida com o Deputado Federal 
Juarez Costa já que o mesmo estará no município na sexta-feira, uma vez que 
precisa ser verificado no Ministério de Saúde a mudança de finalidade desta 
unidade, mesmo que, o Consórcio Intermunicipal teria feito a liberação para que 
realizasse a unidade como modalidade UPA, mas não teria sido liberado no 
âmbito federal. Encerrada a discussão os Requerimentos foram colocados em 
votação os quais foram aprovados por unanimidade. 66))  MMooççããoo  nnºº  005500//22001199 

(Congratulações com os sócios Luiz Carlos de Queiroz Junior e Diego de Souza 
Santos, proprietários da empresa Animed Clínica Veterinária e Pet Shop, pelas 
novas instalações e relevante contribuição para o desenvolvimento econômico e 
social de nossa cidade), autoria do vereador Luiz Carlos de Queiroz, que 
enalteceu, reconheceu e parabenizou o trabalho desenvolvido pelos seus 
homenageados. Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi 
aprovada por unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente 
comunicou aos 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 10h34min.  O Senhor 
Presidente declarou encerrada a presente Sessão, e eu, Regicleiton Caldas de 
Meneses, Secretário de Apoio às 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. 


