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Ata da oitava Sessão Ordinária, da terceira Sessão Legislativa, da nona Legislatura, 

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

ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas e nove 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), José Elói Crestani, Luiz Carlos de Queiroz, Marcos 

Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, 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 (7ª Sessão Ordinária), a 

qual foi aprovada com ausência dos vereadores Oslen Dias Dos Santos (Tuti) em 

sessão e Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) em plenário. Em seguida o Senhor 

Secretário fez a leitura das seguintes correspondências recebidas: Oficio 

016/2019/CMDCA, convidando o vereador Emerson Machado, presidente desta 

Casa de Leis, para compor a mesa de honra do evento de lançamento do FIA – 

Fundo da Infância e Adolescência, no dia 26 de março às 19h30min nas 

dependências do Teatro Municipal Agostinho Bizinoto, da Presidente do 

CMDCA/AF, Márcia Trindade; Oficio N° 085/2019 – OFSJAYM – MT, 

informando sobre o recebimento do Oficio 090/2019, e dizendo que a solicitação 

será encaminhada para os órgãos competentes, do Senador Jayme de Campos; 

Oficio Circular N° 003/PRES/2019, convidando a todos os vereadores para 

participarem da solenidade de posse da nova Diretoria Executiva da UCMMAT, 

além do Conselho fiscal e Conselho Consultivo, no dia 27/03/2019 as 15h00min no 

auditório Licínio Monteiro na Assembleia Legislativa/MT, do Presidente da 

UCMMAT, vereador Edclay Lopes Coelho; Oficio 008/2019 – Direção de 

Planejamento,convidando os vereadores a participarem do evento FOMENTA “A 

Prefeitura parceira do seu negócio”, promovido pela Prefeitura Municipal de Alta 
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Floresta e o SEBRAE – MT, no dia 28 de março as 19h00min na Câmara de 

Dirigentes Lojistas – CDL, do Diretor de Planejamento, Diony Fereira Lima; 

Calendário Anual de acontecimentos e eventos científicos de 2019 da Prefeitura 

Municipal de Alta Floresta, da Diretoria de Cerimonial, Diva Cavagnoli; Oficio N° 

033/CRVII/19, retificando a data da solenidade de entrega de viaturas tipo unidade 

de resgate que aconteceria no dia 26 de março do corrente as 09h00min, para o dia 

09 de abril as 14h00min na Unidade da 7ª Companhia Independente Bombeiro 

Militar, do Comandante do Comando Regional VII, Maj QOBM Ranie Pereira 

Sousa; e Projeto de Lei nº 1975/2019, que em súmula “Dispõe sobre a Política 

Municipal de Saneamento Básico, cria o Conselho Municipal de Saneamento 

Básico, o Fundo Municipal de Saneamento e dá outras providências”, de autoria do 

Executivo Municipal. Neste intermédio o senhor Presidente registrou a presença do 

vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti). Após o Senhor Secretário fez a leitura das 

seguintes matérias em apresentação: Indicações n°s 092, 093, 094, 095 e 

101/2019, de autoria da vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida); Indicação 

n° 096/2019, de autoria do vereador Valdecir José dos Santos (Mendonça); 

Indicações n° 098, 099 e 100/2019, de autoria da vereadora Elisa Gomes Machado; 

Indicações n° 102, 103 e 104/2019, 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 três minutos e trinta segundos, 

conforme ordem de inscrição. O primeiro a utilizar a tribuna foi o vereador José 

Eloi Crestani que iniciou cumprimentando a todos os presentes. Comentou sobre 

as eleições que ocorreram no Sindicato dos Vigilantes, no qual conseguiu se 

reeleger para o oitavo mandato, agradecendo o apoio dos associados. Disse já ter 

conseguido alguns direitos para os vigilantes nos mandatos anteriores dentre eles o 

vale alimentação, insalubridade de 30% de salário por risco de vida entre outros, 

acrescentando que tem muitos direitos a conquistar. Na Sequência utilizou a tribuna 

o vereador Marcos Roberto Menin que iniciou cumprimento todos os presentes, 
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parabenizando o vereador Eloi pela reeleição no Sindicato. Sobre a vinda dos dois 

deputados que apoio em Alta Floresta, disse que vieram de carro para observar as 

necessidades da região. Falou que a EXPOALTA será privatizada, não utilizará 

dinheiro público e será realizada no mês de Outubro, afirmando que está festa 

estará em boas mãos. Fez mais algumas considerações, agradeceu. Prosseguindo 

utilizou a tribuna o vereador Mequiel Zacarias Ferreira que cumprimentando a 

todos, estendeu seu pesar pelo falecimento do atleta Antônio da Silva Cavalcante, 

solicitando um minuto de silêncio. Registrou o recebimento do Plano Municipal de 

Básico de Saneamento nesta Casa de Leis para discussão, ressaltando e cobrando 

da Líder o envio do Plano Diretor considerando os prazos, as alterações no Plano 

Municipal de Educação que foi avaliado no final do ano passado pela conferência e 

até agora não foram encaminhadas para essa Casa e o Balanço Anual de 2018 que 

até o presente momento não foi entregue. Pediu para o responsável pela 

Coordenação de Trânsito e Transporte a elaboração de um cronograma para pintura 

das faixas, pois, o logo terminará o período chuvoso e ficará propício para realizar 

essa atividade. Destacou a contratação da frota de ônibus escolares através de 

licitação no valor de dois milhões e novecentos e cinquenta e dois mil reais. Citou 

uma reunião que acompanhou com o responsável pela frota o Senhor Moacir e sua 

reivindicação era para a adequação do salário dos mecânicos e a contratação dos 

mesmos, logo, com essa medida economizaria recursos públicos. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Após, fez uso da palavra à vereadora Elisa Gomes 

Machado que iniciou cumprimentando a todos os presentes. Agradeceu ao Prefeito 

pela ação realizada na região da Pista do Cabeça, especificamente na Comunidade 

Ourolanda, sendo de suma importância que as cobranças pudessem ser feitas 

diretamente a ele. Comentou que sua cobrança sobre a saúde pública do município 

continua, pois está em um estado delicado, tendo em vista que algumas unidades de 

saúde estão sem médicos e até mesmo sem enfermeiros. Falou que está aguardando 

a resposta do requerimento aprovado nesta Casa de Leis para a Secretaria 

Municipal de Educação, com relação à licitação para aquisição de kits que serão 

utilizados nas escolas municipais, acrescentando que está assustada após verificar 
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os itens comprados e os valores a princípio pagos. Afirmou ainda que há outra 

licitação para aquisição de material elétrico que na avaliação está gira em torno de 

cinco milhões de reais, deixando claro sobre a necessidade desse material para os 

setores, porém estranhando o valor altíssimo. Afirmou que existem também outras 

duas licitações que serão realizadas, acreditando que são grandes os valores e 

procurará a Controladoria Interna para maiores explicação nas licitações uma será 

realizada dia três do mês de abril no valor de quase três milhões contratação para 

manutenção preventiva e corretiva da frota municipal, disse que o valor esta muito 

alto para aquilo que esta sendo licitado.Informou que a segunda licitação será de 

registro de preço para compras futuras de peças elétricas no valor de quase cinco 

milhões, alertou ao vereadores acompanhar de perto esses processos. Afirmou que 

os recursos financeiros são poucos, mas se não fiscalizar e impossível atender toda 

a população. O próximo a utilizar a tribuna foi o vereador Luiz Carlos de Queiroz 

que iniciou cumprimentando a todos, parabenizando a vereadora Elisa pela 

passagem de seu aniversário. Novamente cobrou da Secretaria de Infraestrutura a 

criação de uma equipe para que fique disponível para realizar a operação tapa-

buraco nas principais vias do município. Declarou seu voto favorável às contas do 

Prefeito Asiel referente ao ano de 2017. Afirmou ser grato por ter elaborado um 

projeto para que os votos tanto para a eleição da Mesa Diretora quanto para a 

votação das contas do Prefeito pudessem ser votos abertos. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. Na Sequência, o vereador Silvino Carlos Dida Pires 

(Dida) iniciou cumprimentando a todos os presentes. Relatou ter recebido pedidos 

de ajuda de produtores rurais em relação às condições das estradas que estão em 

péssimo estado de conservação e muitas vezes até intrafegáveis. Falou ao vereador 

Luiz Carlos que a voto aberto das contas de prefeito é uma Emenda a Lei Orgânica 

de sua autoria. Parabenizou os vereadores de Carlinda pelas cobranças feitas ao 

Governo do Estado pela manutenção na malha viária estadual da região, 

principalmente a MT-320 que é a principal via de acesso a Capital do Estado. Disse 

que seu voto seguirá o parecer do Tribunal de Contas, pois existem algumas 

pessoas que estão saqueando o município de Alta Floresta. Fez suas considerações 
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finais, agradeceu. Prosseguindo, o vereador Charles Miranda Medeiros que 

cumprimentando a todos, parabenizou os vereadores de Carlinda pelos trabalhos 

realizados em prol ao município e também a região. Disse que o vereador tem suas 

atribuições, sendo elas o direito de requerer informações, indicar a realização de 

serviços, fiscalizar o Executivo e votar Projeto de Leis, mas também tem que ter 

uma preocupação de ajudar no desenvolvimento do município. Afirmou ainda 

sobre a cobrança firme junto ao Prefeito, porém sem denegrir imagem do 

município, o que atrapalharia que novos investimentos possam ser realizados para 

novas empresas. Disse também que mostrar o lado bom do município é difícil para 

alguns, mencionando que os vários pontos positivos que estão ocorrendo em Alta 

Floresta, dentre elas a privatização e investimento que ocorreram no aeroporto, o 

aquecimento no mercado da construção civil, a ascensão da agricultura, a 

ampliação no polo universitário e o fortíssimo setor turístico que o município 

possui. Por fim, afirmou que Alta Floresta é a cidade da região com maior 

perspectiva de crescimento. Em seguida, utilizou a tribuna o vereador Valdecir 

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

Disse que a pauta que o vereador Mequiel levantou na tribuna sobre a posse de 

animais é de suma importância para o município, pois existem vários cachorros 

abandonados no município e que o Executivo deveria criar mecanismos para 

orientar a população para deixar seus animais dentro de seus quintais, devido aos 

acidentes que ocorrem, onde muitas vezes o condutor e o animal são inocentes. 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 falando sobre a audiência pública que será realizada 

no município de Carlinda devido às condições das estradas estaduais da região, em 

especial a MT-320, devido ao alto índice de acidente e o aumento no movimento 

pelo escoamento da produção da região. Pediu a união entre os municípios para que 

a região seja lembrada pelo Governo do Estado. Fez mas algumas considerações, 

agradeceu. Passando à Ordem do Dia, foi solicitada ao secretário a leitura do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2019, que em súmula “dispõe sobre as 
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Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, relativas 

ao exercício de 2017, gestão do Sr. Prefeito Asiel Bezerra de Araújo”, de autoria da 

Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, o qual a 

matéria foi discutida pelos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira disse que votar 

essas contas é realmente uma situação complexa e o parecer do TCE que 

acompanha é orientativo. Acrescentou que o parecer é contrário, apontando doze 

irregularidades relativas ao ano de dois mil e dezessete, sendo sete graves, três 

moderadas e duas gravíssimas, e em especial o tão falado índice de folha que ficou 

em 60,10% do orçamento do município, logo o restante que sobra é para 

investimento, sendo limitado. Disse que essa situação do índice de folha 

comprometido, atrapalha certos tipos de atividades que os municípios precisa 

realizar, citando o caso do concurso público que agora está sendo afetado 

diretamente e provavelmente nem seja realizado. Afirmou que pela sua percepção o 

Executivo esta “descendo a ladeira”, pois em dois mil e dezesseis o parecer veio 

contrário indicando esta questão, em dois mil e dezessete esse índice aumentou e 

que na apresentação do quadrimestre de dois mil e dezoito a situação se repete, ou 

seja, a situação só piorou. Relatou que o município está em centésimo segundo 

lugar no ranking dos municípios do Estado, que tem cento e quarenta e um 

municípios. Informou que o município alcançou dois pontos de dez na saúde e sete 

pontos de dez na educação no ponto de vista estrutural. Comentou que algumas 

coisas então sendo realizadas, mas em linhas gerais a administração do Executivo 

não está sendo boa. Acrescentou que, quando uma situação é cobrada em tribuna aí 

sim que é não resolvida. Falou sobre a dificuldade de aprovar as contas se o 

trabalho não está sendo realizado a contento. Afirmou ainda que não pode se 

contentar com o mínimo que tem que ser feito, mas sim com atividades coerentes, 

pois estamos falando de recursos na casa de cento e quarenta e quatro milhões de 

reais, então os vereadores precisam ter um posicionamento firme. Relatou sobre a 

presença de um cidadão em seu gabinete hoje, questionando quando essa situação 

de índice de folha seria resolvida e aproveitou para informar que por parte da 

Câmara já houve a solicitação, assim como do próprio Tribunal de Contas e até do 
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Promotor em audiência pública. Afirmou com todos esses pontos seu voto 

acompanha o parecer do TCE. Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) iniciou 

registrando que o seu voto acompanhará o Tribunal de Contas, respeitando o voto 

de cada vereador. Disse que já solicitou várias auditorias em diversas pastas. 

Afirmou que o município está abandonado, e independente do local que ele visite a 

cobrança são as mesmas. Por fim falou que diante desse cenário, não a como votar 

favorável, pois seria conivente com essas situações. Elisa Gomes Machado 

justificou que seu voto acompanhará o Tribunal de Contas do Estado, dizendo que 

em todas as instâncias foi reprovado. Afirmou que o índice de folha nada mais é do 

que a falta de planejamento, pois se não a planejamento não será respeitado às 

peças orçamentárias. Falou que nas contas vários problemas com abertura de vários 

créditos adicionais ocorreram sem passar por essa Casa de Leis. Relatou que está 

cobrando a entrega do Balanço Geral de dois mil e dezoito e até o exato momento 

não foi entregue. Citou que todas as secretarias estão com problemas devido à falta 

de gestão e planejamento. Afirmou que desde dois mil e treze vem dando 

oportunidades ao prefeito, porém precisa dar um basta, pois nem requerimentos o 

senhor prefeito faz questão de responder. Disse que aprovar essas contas é dizer 

que está tudo bem e tudo correto, porém sabe que a vários problemas e várias 

irregularidades nas contas que foram constatadas e encaminhadas. Valdecir José 

dos Santos (Mendonça) falou que o Tribunal de Contas só analisa as contas do 

Prefeito deixando para os vereadores decidirem se aprovam ou reprovam, pois os 

técnicos olham os documentos e procuram os erros, mas não vem analisar a 

situação do município, cabendo ao vereador decidir. Afirmou que a maioria dos 

municípios vem com as contas contrárias. Disse que o município está hoje com 

quase 80 mil habitantes, porém recebe apenas por 40 mil, prejudicando a receita, 

acrescentando que para baixar o índice de folha será necessário mandar embora 

pessoas da educação e saúde, uma vez que já estão com falta de funcionários. 

Relatou que a arrecadação está defasada e não o índice de folha está elevado. Fez 

mais algumas considerações, agradeceu. Luiz Carlos de Queiroz falou que 

respeita o voto de cada vereador, dizendo que o Tribunal de Contas apenas 
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encaminha o parecer, mas a responsabilidade é do legislativo. Acrescentou que é 

uma responsabilidade muito grande reprovar as contas, pois proibirá a vida política 

do Prefeito. Relembrou que em todos seus mandatos nunca votou contrario as 

contas do nenhum Prefeito, mesmo que sendo oposição, pois refletirá no 

desenvolvimento do município. Acrescentou dizendo que uma vez reprovada às 

contas, os futuros investidores deixam de se instalar no município. Charles 

Miranda Medeiros disse que o voto nas contas do Prefeito é político e não 

administrativo e que a vários casos de contas do prefeito votadas contra ou a favor 

independem do parecer. Relatou que em todos seus mandatos nunca votou contra 

as contas dos prefeitos. Relembrou que nesse ano de 2017 o país estava passando 

por crise política, e que os cinco mil municípios no Brasil, só quarenta por cento 

conseguiram ficar no índice. Expôs que todos os vereadores falaram a verdade, 

porém quem já votou administrativamente já votou politicamente. José Aparecido 

dos Santos (Cidão) disse que várias vezes utilizou a tribuna para cobrar 

firmemente o prefeito. Falou que sabe bem que a folha está inchada, porém acredita 

que tem que contratar mais servidores uma vez que algumas pastas precisam de 

mais servidores para atender melhor a sociedade. Falou que os vereadores vêm 

cobrar melhorias e que essas melhorias só fazem com mão de obra e se o Estado 

tivesse repassado corretamente o recurso Alta Floresta estaria em melhores 

condições. Afirmou que seu voto será favorável ao Projeto de Decreto. Marcos 

Roberto Menin disse que, como relator da Comissão não há preocupação 

nenhuma em votar favorável as contas do Prefeito. Acrescentou dizendo como 

seria a visão de um investidor no município vendo as contas do prefeito sendo 

reprovadas, demonstrando ser um município desorganizado. Afirmou que esse voto 

e extremamente político, mas respeita a opinião e o voto de cada vereador. 

Valdecir José dos Santos (Mendonça) relatou a situação do deputado Barranco 

com o parecer favorável e os vereadores reprovaram suas contas, atrapalhando sua 

vida política por algum tempo. Disse que a várias pessoas comentando sobre as 

contas do prefeito, mas não sabem explicar o que é contas do prefeito. Mequiel 

Zacarias Ferreira complementou ainda salientado que é simples de entender isso: 
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se você é um empresário e contratou um administrador é para que ele possa gerir 

sua empresa. Porém se ele contratar muito e gastar de forma errônea os recursos da 

sua empresa, automaticamente terá que dispensá-lo, e as contas do Prefeito é 

basicamente a mesma coisa, é eleito para gerir os recursos públicos, sendo óbvio 

que tem política no voto por sermos parte da estrutura política do município. 

Acrescentou que os vereadores são do Legislativo e isso é absolutamente normal, 

agora o que não se pode admitir é a sensação de impunidade quando se realizam 

práticas indevidas. Afirmou que o voto é técnico e político. Relatou que semana 

passada esteve conversando com uma pessoa que faz parte do quadro de servidores, 

o qual lhe disse que estava mudando de cargo de uma secretaria para outra, e 

quando questionado sobre qual função iria exercer não soube responder com 

precisão e especificidade. Apontou que esse remanejamento só acontece para que 

possam contratar outra pessoa na vaga que ficou “disponível”, mostrando assim o 

desinteresse do Prefeito em resolver essa questão do índice de folha. Afirmou com 

a aprovação das contas deixa o Prefeito confortável em fazer esse tipo de atividade. 

Deixou claro que existe problema na arrecadação sim, porém não tem nada haver 

com índice de folha. Falou que os vereadores estão para legislar e tem que separar 

as coisas, identificar as problemáticas e cobrar soluções, e se as atitudes não forem 

tomadas, o Poder Legislativo tem que cobrar atitudes. Afirmou que está tranquilo e 

que muita coisa poderia ser diferente, mas continuará sendo igual por conta do 

posicionamento que os vereadores vêm tendo. Mencionou que querer um 

município melhor é uma coisa, fazer que o município melhore é outra totalmente 

diferente, e seu voto em relação às contas está levando isso em consideração. 

Concluiu apontando o exemplo dado no uso da tribuna sobre o transporte escolar, 

sobre o qual o Executivo já foi informado pelo setor de transporte escolar que gasta 

mais terceirizando o serviço do que contratando um mecânico, mas nada é feito em 

relação a isso. Elisa Gomes Machado mencionou que algum colega vem e diz se 

votar contra as contas do Prefeito é votar contra o município. Sobre a questão de 

influenciar na decisão dos empresários de investir ou não no município, falou que 

todo o processo das contas está disponível no site da Câmara para qualquer cidadão 
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visualizar. Disse que está apenas pontuando, mas respeita o voto de cada vereador, 

justificando seu voto em relação a tudo que vem sendo feito e cobrado. Pediu para 

Executivo encaminhe um Projeto de Lei para regularizar e melhorar fiscalização 

dos remanejamentos. Mencionou sobre as aberturas de créditos adicionais 

realizadas pelo executivo através de Decretos sem ao menos passar por esta Casa 

de Leis e principalmente sem ter informações concretas onde houve o excesso. 

Acrescentou que teve um projeto que foi aprovado nesta Casa e que está sendo 

questionado no parecer do Tribunal de Contas relativo a essa abertura de credito, 

sem ao menos ter o recurso disponível. Luiz Carlos de Queiroz deixou registrado 

que até o Tribunal de Contas extrapolou o seu índice de folha, sendo o mesmo que 

julgou as contas do Prefeito, não fazendo ao menos o dever de casa. Ratificou o 

pedido de explicação pessoal feito ao presidente, segundo o mesmo em relação a 

fala do vereador Dida que citou seu nome. Emerson Sais Machado disse que 

concorda em alguns pontos citados pelos colegas, entre eles as licitações, pois na 

época da prefeita Maria Izaura não era respondido seus requerimentos sobre 

licitações. Disse que tem um projeto de sua autoria para fiscalizar toda a entrega de 

mercadoria para Prefeitura, adquiridas através dos processos licitatórios. Afirmou 

concorda os vereadores no sentido de cobrar mais transparência nas licitações. 

Disse que esse voto é político e que o mesmo já votou contrário mesmo com o 

parecer favorável. Afirmou que a contas só são com parecer contrario por conta do 

índice de folha e não pela construção de unidade de saúde ou pela falta de 

investimento na educação. Relatou que o prefeito Asiel teve heranças de obras 

inacabadas da gestora passada, e esta tendo competência de finalizar todas. 

Informou que fez questão de fazer a correção, quando foi retirar o IPTU de sua 

residência, solicitou aos técnicos da Prefeitura que fizessem a atualização do valor 

venal do imóvel, pois não é justo cobrar uma situação em tribuna e na prática 

realizar outra. Afirmou que o próximo prefeito terá um grande problema, enfrentar 

os “tubarões”, pois são eles que não deixam o município desenvolver. Após a 

discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada com votos 

contrários dos vereadores: Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira e 
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Silvino Carlos Pires Pereira (Dida). Neste intermédio e seguindo o Regimento 

Interno, o senhor presidente colocou a disposição à tribuna para explicação pessoal 

ao vereador Luiz Carlos de Queiroz disse que gostaria de fazer uma correção em 

relação ao vereador Dida, onde o projeto de sua autoria é em relação ao voto aberto 

apenas para a eleição da mesa diretora e que o voto aberto para as contas do 

prefeito é de autoria do vereador Dida, sendo que na mesma ocasião apenas o veto 

havia sido rejeitado no voto aberto, sendo aprovado posteriormente em 2011. O 

senhor presidente declarou encerrada a presente Sessão, às onze horas e dezoito 

minutos e eu, Carlos Henrique de Lima Nascimento, Agente 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. 


