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Ata da quarta Sessão 

Legislatura, realizada 

de fevereiro do ano de dois mil e 

e presença do Excelentíssimo 

presença dos Senhores Vereadores:

Charles Miranda Medeiros, 

Emerson Sais Machado, 

Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira,

Santos (Tuti), Reinaldo de Souza (Lau),

Pires) e Valdecir José dos Santos 

cumprimentou a todos e solicitou do Senhor Secretário a 

presença, o qual assim o fez. Verificado o quórum e pedindo a proteção de 

Deus o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão.

Expediente, o presidente comunicou que a Ata da sessão anterior não havia sido 

redigida em tempo hábil, ficando para ser deliberada em outra oportunidade

Prosseguindo, solicitou 

regime de urgência especial 

não havendo discussão, a matéria foi colocada

votos contrários dos vereadores Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias 

Ferreira. Às nove horas 

sessão e convocou as comissões competentes para exarar pareceres ao 

Lei nº 2.034/2020, em regime de urgência especial

horas e vinte e sete minutos. 

seguintes correspondências recebidas

04/12/2019, de autoria do Deputado E

da publicação da Lei Estadual nº 10.994, de 1

Deputado Dilmar Dal Bosco, de que trata de alterações aos dispositivos da Lei 

nº 1.992, de 20/09/1977, que dispõe sobre o Código de Terras do Estado de 

Mato Grosso, e dá outras providências;

Caixa, de que trata de crédito de recursos financeiros procedente do orçamento 
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essão Ordinária, da Quarta Sessão Legislativa, da 

, realizada nas dependências desta Casa, do dia vinte e 

de dois mil e vinte, com início às 9h27min

do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado

presença dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto

Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado, 

Emerson Sais Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de 

Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira,

Reinaldo de Souza (Lau), Silvino Carlos Pires Pereira (Dida 

Valdecir José dos Santos (Mendonça). De princípio o Senhor Presidente 

todos e solicitou do Senhor Secretário a leitura da

, o qual assim o fez. Verificado o quórum e pedindo a proteção de 

Deus o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão.

o presidente comunicou que a Ata da sessão anterior não havia sido 

redigida em tempo hábil, ficando para ser deliberada em outra oportunidade

solicitou do senhor secretário a leitura do Ofício nº 041

regime de urgência especial referente ao Projeto de Lei nº 2.034

não havendo discussão, a matéria foi colocada em votação, sendo aprovada

votos contrários dos vereadores Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias 

s nove horas e trinta e dois minutos, o senhor Presidente suspendeu

as comissões competentes para exarar pareceres ao 

º 2.034/2020, em regime de urgência especial. Retornando a Sessão à

horas e vinte e sete minutos. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura das 

orrespondências recebidas: Ofício Circular nº 251/2019

04/12/2019, de autoria do Deputado Estadual Xuxu Dal Molin, remetendo cópia 

da publicação da Lei Estadual nº 10.994, de 13/11/2019, de sua autoria e

eputado Dilmar Dal Bosco, de que trata de alterações aos dispositivos da Lei 

nº 1.992, de 20/09/1977, que dispõe sobre o Código de Terras do Estado de 

rosso, e dá outras providências; Ofício nº 1.757/2019, de 13/12/2019, da 

e crédito de recursos financeiros procedente do orçamento 
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Sessão Legislativa, da nona 

vinte e sete do mês 

9h27min sob a Presidência 

Emerson Sais Machado, bem como, a 

Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), 

Elisa Gomes Machado, 

José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz Carlos de 

Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen Dias dos 

los Pires Pereira (Dida 

De princípio o Senhor Presidente 

leitura da lista de 

, o qual assim o fez. Verificado o quórum e pedindo a proteção de 

Deus o Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão. Passando ao 

o presidente comunicou que a Ata da sessão anterior não havia sido 

redigida em tempo hábil, ficando para ser deliberada em outra oportunidade. 

Ofício nº 041/2020, em 

Projeto de Lei nº 2.034/2020, o qual 

sendo aprovada, com 

votos contrários dos vereadores Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias 

senhor Presidente suspendeu a 

as comissões competentes para exarar pareceres ao Projeto de 

. Retornando a Sessão às onze 

o Senhor Secretário fez a leitura das 

Ofício Circular nº 251/2019, de 

stadual Xuxu Dal Molin, remetendo cópia 

3/11/2019, de sua autoria e do 

eputado Dilmar Dal Bosco, de que trata de alterações aos dispositivos da Lei 

nº 1.992, de 20/09/1977, que dispõe sobre o Código de Terras do Estado de 

, de 13/12/2019, da 

e crédito de recursos financeiros procedente do orçamento 
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geral da União, no valor de R$ 390.0000,00, no âmbito do programa fomento ao 

setor agropecuário, que tem por objeto “escavadeira hidráulica sobre esteiras”.

Relatório semanal de serviços prestados p

Infraestrutura no período de 16/12/2019 à 10/01/2020, bem como cronograma 

relativo à 2ª semana de janeiro de 2020

frota mecanizada de 30/12/2019 à 31/12/2019 e de 02/01/2020 a 10/01/2020.

Após, o Senhor Secretário fez a leitura das seguinte

apresentação: Indicação nº 044/2020 de autoria do 

Queiroz; Indicações nºs 045, 046, 047,

vereadora Elisa Gomes Machado; 

autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira.

que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme disposição 

regimental. Passando ao uso da Tribuna

Senhores Vereadores que, conforme dispositivo regimental

cada um será de sete minutos

utilizar a tribuna foi o vereador

cumprimentou e agradeceu a presença de 

que ele disse na sessão passada, relacionado à conduta

Afirmou que, ao confiar nas palavras do secretário, o

faltando com a verdade

aos vereadores que “tomem cuidado com esse secretario

secretário convidou o filho do senhor

Cuiabá, para acompanhar seu pai no

infelizmente ele perdeu a consulta, 

hospital do câncer. Disse que elaborou uma emenda, relacionada

pré-sal, para que seja transferido o

maquinários. Disse que

foram agraciados com esse recurso, e

vereadores desta emenda, para

Infraestrutura. O próximo
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geral da União, no valor de R$ 390.0000,00, no âmbito do programa fomento ao 

setor agropecuário, que tem por objeto “escavadeira hidráulica sobre esteiras”.

Relatório semanal de serviços prestados pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura no período de 16/12/2019 à 10/01/2020, bem como cronograma 

2ª semana de janeiro de 2020/ relatórios semanais de manutenção da 

frota mecanizada de 30/12/2019 à 31/12/2019 e de 02/01/2020 a 10/01/2020.

o Senhor Secretário fez a leitura das seguinte

Indicação nº 044/2020 de autoria do vereador Luiz Carlos de 

Indicações nºs 045, 046, 047, 048, 049, 050/2020

vereadora Elisa Gomes Machado; e Indicações nºs 052, 053, 

autoria do vereador Mequiel Zacarias Ferreira. O Senhor Presidente informou 

que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme disposição 

Passando ao uso da Tribuna, o Senhor Presidente comunicou aos 

ereadores que, conforme dispositivo regimental, o tempo destinado a 

sete minutos, conforme ordem de inscrição.

utilizar a tribuna foi o vereador Silvino Carlos Pires Pereira

adeceu a presença de todos, mencionou algumas palavras 

na sessão passada, relacionado à conduta do Secretario de S

Afirmou que, ao confiar nas palavras do secretário, os ve

faltando com a verdade, referindo-se ao caso do senhor Abdias, fez u

tomem cuidado com esse secretario

cretário convidou o filho do senhor Abdias, para também se deslocar até

Cuiabá, para acompanhar seu pai no tratamento contra o câncer, ma

infelizmente ele perdeu a consulta, a família está tentando marcar outra no 

Disse que elaborou uma emenda, relacionada

sal, para que seja transferido o valor do recurso para aquisição de

maquinários. Disse que contava com a compreensão dos vereadores, já

agraciados com esse recurso, era “mais que justo pedi

esta emenda, para aquisição de maquinários para a Secretaria de 

próximo a fazer o uso da Tribuna foi a vereador
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geral da União, no valor de R$ 390.0000,00, no âmbito do programa fomento ao 

setor agropecuário, que tem por objeto “escavadeira hidráulica sobre esteiras”. 

ela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura no período de 16/12/2019 à 10/01/2020, bem como cronograma 

/ relatórios semanais de manutenção da 

frota mecanizada de 30/12/2019 à 31/12/2019 e de 02/01/2020 a 10/01/2020. 

o Senhor Secretário fez a leitura das seguintes matérias em 

vereador Luiz Carlos de 

/2020 de autoria da 

053, 055, e 056/2020 de 

O Senhor Presidente informou 

que as matérias ora apresentadas serão encaminhadas conforme disposição 

, o Senhor Presidente comunicou aos 

, o tempo destinado a 

conforme ordem de inscrição. O primeiro a 

Silvino Carlos Pires Pereira, que 

mencionou algumas palavras 

do Secretario de Saúde. 

s vereadores acabaram 

caso do senhor Abdias, fez um pedido 

”. Afirmou que o 

ias, para também se deslocar até 

tratamento contra o câncer, mas 

tentando marcar outra no 

Disse que elaborou uma emenda, relacionada ao recurso do 

para aquisição de 

nsão dos vereadores, já que 

mais que justo pedir a deliberação dos 

aquisição de maquinários para a Secretaria de 

o uso da Tribuna foi a vereador Mequiel 
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Zacarias Ferreira, que

sua fala prestigiando ao

do livro Assentamento São 

que está acompanhando a questão do pedágio, afirmou que em janeiro foram 

encaminhados os documentos 

para fazer os cadastramentos das famílias.

Waldiney Trujillo que já encaminhou a

sobre o formulário para o cadastramento

comissão da empresa Águas

ainda não foram apresentado

concessão, afirmou que

acompanhando o processo

empresa já venceram 

necessário que a empresa apresente o estudo sobre ampliação

de água, junto ao Executivo, Ministério Pú

para a vereadora Cida 

em relação à contratação da Agê

andamento não avançou

trabalho da equipe do

Sustentável, sobre a fiscalização das patrulhas mecanizadas

disposição das associações, e afirmou

com suas obrigações, em relação às

cobrou dos Deputados Valdir B

SECITECI, que foi realizada

momento não recebeu 

dos professores, para que o curso de enfermagem possa ser concluído

cobrou do Governo do Estado

departamento de licitação, e pediu ao

cobranças aos seus Deputados, para realização e construção deste centro de 

ensino, que ainda estar em processo licitatório. Disse que ano passado fez um 
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que cumprimentou a todas e a todos os presentes

ao Wagner Gervázio e Sonia Bergamasco, pelo lançamento 

ssentamento São Pedro, parabenizando-os pelo belo trabalho

acompanhando a questão do pedágio, afirmou que em janeiro foram 

encaminhados os documentos e que está sendo desenvolvido

os cadastramentos das famílias. Disse que também falou com 

Waldiney Trujillo que já encaminhou as indicações de alteração do Executivo 

para o cadastramento. Comunicou que houve a no

Águas de Alta Floresta, os fiscais de contrato,

ainda não foram apresentados a empresa, como está previsto n

cessão, afirmou que em breve serão iniciados os trabalhos. Afirmou que está

o processo, alertando que a maioria das pautas relacionadas à

 os prazos estabelecidos na reunião com o MP

a empresa apresente o estudo sobre ampliação

unto ao Executivo, Ministério Público e Câmara de Ve

 que, dentro das possibilidades, seja feita “

contratação da Agência Reguladora, alegando que 

não avançou em nada. Disse que esteve acompanhando parte do 

a equipe do Conselho Municipal de Desenvolvimento

, sobre a fiscalização das patrulhas mecanizadas

osição das associações, e afirmou que algumas associações não

com suas obrigações, em relação às manutenções dos maquinários. Disse que 

cobrou dos Deputados Valdir Barranco e Rosa Neide sobre 

foi realizada uma reunião na semana passada, 

 nenhum retorno positivo, no que se refere à

professores, para que o curso de enfermagem possa ser concluído

cobrou do Governo do Estado, a construção da escola CEJA, que ainda está

icitação, e pediu aos senhores vereadores 

seus Deputados, para realização e construção deste centro de 

ensino, que ainda estar em processo licitatório. Disse que ano passado fez um 
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cumprimentou a todas e a todos os presentes, iniciou 

zio e Sonia Bergamasco, pelo lançamento 

pelo belo trabalho. Disse 

acompanhando a questão do pedágio, afirmou que em janeiro foram 

ido um formulário, 

ambém falou com 

de alteração do Executivo 

Comunicou que houve a nomeação da 

os fiscais de contrato, mas eles 

previsto no contrato de 

os trabalhos. Afirmou que está 

das pautas relacionadas à 

os prazos estabelecidos na reunião com o MP, sendo 

a empresa apresente o estudo sobre ampliação, sobre a captação 

blico e Câmara de Vereadores. Pediu 

seja feita “uma pressão” 

, alegando que neste ponto o 

acompanhando parte do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e 

, sobre a fiscalização das patrulhas mecanizadas, que ficam à 

que algumas associações não cumprem 

manutenções dos maquinários. Disse que 

sobre a situação do 

semana passada, mas até o 

, no que se refere à contratação 

professores, para que o curso de enfermagem possa ser concluído. Também 

da escola CEJA, que ainda está no 

senhores vereadores que realizem 

seus Deputados, para realização e construção deste centro de 

ensino, que ainda estar em processo licitatório. Disse que ano passado fez um 
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requerimento sobre o Conselho Mu

ativação deste conselho, ma

indicarem participantes, 

rápido possível, para 

Câmara de Vereadores recebeu a

contrário do Tribunal de Contas, relativo a

irregularidades, e que 

contas do Prefeito. Disse qu

revitalização de pontos críticos nas es

que amanhã tem apresentação do terceiro quadrimest

participação de todos os munícipes. 

Machado principia cumprimentando

municipal Cícero que é

sempre atender prontamente às solicitações de trabalho

construção da faixa elevada, em frente à

Disse que fez algumas indicações, em relação

pavimentação do bairro São Jose Operário e Santa Maria, que foi despachada 

para o Deputado Juarez 

Também pediu ao Deputado 

Academias da Terceira Idade, para os bairros São Jose Operário

Universitário e “região da Pista do Cabeça

vereadores fazem são 

alertou que eles são “porta voz

em relação aos seus questionamento

“o seu papel” como vereadora

Unidades Básicas de Saúde da Zona U

constatou a falta de medicamentos

precisa ser apurada para se

pela elaboração da emenda

imprescindível que a secretaria de obras 
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requerimento sobre o Conselho Municipal de Plano de Saneamento Básico, p

ativação deste conselho, mas ainda faltam algumas secretarias e 

indicarem participantes, sendo urgente a convocação dos membros

 que este conselho possa ser ativado

Câmara de Vereadores recebeu as contas do Chefe do Executivo, com parecer 

rio do Tribunal de Contas, relativo ao ano de 2018, que vieram

que agora tem o período de estudo para analisar e votar as 

Prefeito. Disse que fez indicações, a maioria dela

italização de pontos críticos nas estradas do município. E lembrou a todos 

tem apresentação do terceiro quadrimestre, e por isso é

participação de todos os munícipes. Ato contínuo, a vereador

cumprimentando a todos, agradeceu ao s

Cícero que é encarregado da iluminação pública 

prontamente às solicitações de trabalho. Agradeceu 

ão da faixa elevada, em frente à Escola Municipal Vicente Francisco. 

Disse que fez algumas indicações, em relação a algumas emendas, para 

pavimentação do bairro São Jose Operário e Santa Maria, que foi despachada 

para o Deputado Juarez Costa, e alegou que ainda não obteve nenhuma resposta. 

Deputado Alan, que está licenciado, cobrança em relação

Academias da Terceira Idade, para os bairros São Jose Operário

egião da Pista do Cabeça”. Disse que as cobranças que os

vereadores fazem são “fruto” de cobranças que eles recebem da população, 

porta voz” da população. Sendo assim, que 

os seus questionamentos e cobranças, já que está apenas 

como vereadora. Falou sobre a falta de 

Unidades Básicas de Saúde da Zona Urbana, alegando que foi até

constatou a falta de medicamentos básicos. Comunicou que cada denú

r apurada para ser cobrada na tribuna. Parabenizou ao vereador Dida 

emenda, pois toda a cidade precisa de pavimentação,

que a secretaria de obras esteja bem equipada
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nicipal de Plano de Saneamento Básico, para 

algumas secretarias e associações 

os membros, o mais 

ativado. Registrou que a 

do Executivo, com parecer 

ano de 2018, que vieram com doze 

período de estudo para analisar e votar as 

e fez indicações, a maioria delas pedindo a 

. E lembrou a todos 

re, e por isso é importante a 

vereadora Elisa Gomes 

agradeceu ao servidor público 

 do município, por 

. Agradeceu também pela 

scola Municipal Vicente Francisco. 

algumas emendas, para 

pavimentação do bairro São Jose Operário e Santa Maria, que foi despachada 

Costa, e alegou que ainda não obteve nenhuma resposta. 

Alan, que está licenciado, cobrança em relação às 

Academias da Terceira Idade, para os bairros São Jose Operário, Santa Maria, 

e que as cobranças que os 

de cobranças que eles recebem da população, 

que fosse respeitada 

, já que está apenas cumprindo 

 medicamentos nas 

que foi até as unidades, e 

. Comunicou que cada denúncia 

tribuna. Parabenizou ao vereador Dida 

de precisa de pavimentação, e se faz 

bem equipada de maquinários 
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novos, para que dê cont

utilizou a tribuna o vereador

de todos, e disse que esteve na comunidade 

os trabalhos dos servidores,

parabenizou a todos os servidores pelo excelentíssimo trabalho

região. Disse que no ano passado, protocolou uma emenda junto ao Deputado 

Federal Juarez Costa, e conseguiu uma emenda no valor de nove milhões para 

Alta Floresta. Falou que 

projeto do bairro São J

emenda no valor de quinhentos mil para esses setores. 

estará cobrando os repasses dessas emendas.

Emerson Sais Machado 

para fazer uso da tribuna. Iniciou cump

que lutou muito para manter esse recurso do Pré

asfáltica, principalmente para

conseguiu convencer os demais vereadores, afirmou que conseguiu uma emenda 

de trezentos e oitenta e quatro mil

bairro Jardim Renascer.

do Pré-Sal, para pavimentação, ma

vereadores “trabalhando contra

que a emenda do vereador 

do Executivo, lhe foi g

assim essa emenda não será aprovada. Finalizou

de Vereadores é composta por

procurem seus representantes

emendas para favorecer o município

recurso que já está destinado, e que

vereador, não sendo algo

Charles Miranda Medeiros

vereador Tuti, pela aliança 
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conta da demanda de serviço no município. 

utilizou a tribuna o vereador Marcos Roberto Menin, que agradeceu a presença 

de todos, e disse que esteve na comunidade “Pista do Cabeça

trabalhos dos servidores, nas restaurações das pontes e estradas

os servidores pelo excelentíssimo trabalho

Disse que no ano passado, protocolou uma emenda junto ao Deputado 

Federal Juarez Costa, e conseguiu uma emenda no valor de nove milhões para 

alou que pediu ao arquiteto da prefeitura, para

projeto do bairro São Jose Operário e Santa Maria, e afirmou que existe uma 

emenda no valor de quinhentos mil para esses setores. Finalizou afirmando que 

ndo os repasses dessas emendas. O Senhor Presidente, vereador 

Emerson Sais Machado passou a condução dos trabalhos a

para fazer uso da tribuna. Iniciou cumprimentando a todos os pr

para manter esse recurso do Pré-Sal para elaborar pavimentação

, principalmente para o bairro Jardim Renascer. Lamentou, pois ele não 

conseguiu convencer os demais vereadores, afirmou que conseguiu uma emenda 

oitenta e quatro mil reais, com o Senador Jayme Campos para o 

Renascer. E garantiu que lutou para garantir um milhão do recurso 

Sal, para pavimentação, mas infelizmente não conseguiu, por existirem

trabalhando contra”, e mais uma vez lamentou tal situação

que a emenda do vereador Dida e ótima, mas em conversa com Prefeito, o Chefe 

garantido que a prefeitura irá comprar maquinários, sendo 

assim essa emenda não será aprovada. Finalizou sua fala dizendo

composta por treze vereadores, e sugeriu 

seus representantes, Deputados Estaduais e Federais,

emendas para favorecer o município. Alegou que é fácil fazer emen

curso que já está destinado, e que isso “é pescar em aquário

sendo algo honroso. Fez mais algumas considerações. 

Charles Miranda Medeiros, cumprimentou a todos os presentes.

aliança com o Deputado Nininho, e 
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município. Prosseguindo, 

agradeceu a presença 

abeça”, acompanhando 

e estradas, aproveitou e 

os servidores pelo excelentíssimo trabalho realizado na 

Disse que no ano passado, protocolou uma emenda junto ao Deputado 

Federal Juarez Costa, e conseguiu uma emenda no valor de nove milhões para 

para que se agilize o 

afirmou que existe uma 

Finalizou afirmando que 

Senhor Presidente, vereador 

passou a condução dos trabalhos ao Vice Presidente 

rimentando a todos os presentes, disse 

Sal para elaborar pavimentação 

ardim Renascer. Lamentou, pois ele não 

conseguiu convencer os demais vereadores, afirmou que conseguiu uma emenda 

Senador Jayme Campos para o 

E garantiu que lutou para garantir um milhão do recurso 

não conseguiu, por existirem 

”, e mais uma vez lamentou tal situação. Disse 

conversa com Prefeito, o Chefe 

comprar maquinários, sendo 

dizendo que a Câmara 

 que os vereadores 

tados Estaduais e Federais, em busca de 

fácil fazer emenda, para um 

pescar em aquário” enfatizou o 

Fez mais algumas considerações. Em seguida, 

, cumprimentou a todos os presentes. Agradeceu ao 

e afirmou que esse 
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Deputado sempre está

Presidente pede dispensa do Intervalo 

à Ordem do Dia, foi lida e submetida à deliberação do plenário as seguintes 

matérias: 11))  EEmmeennddaa  00

2.034/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

especial, por conta dos recursos do superávit financeiro do exercício de 2019, no 

orçamento vigente da prefeitura municipal, constante da lei n

dezembro de 2019 - Lei Orçamentária A

providências), de autoria

as discussões foi discutido pelos vereadores: 

pediu apoio e voto dos vereadores

de suma importância para

para obrigações patronais. Afirmou que está

para novecentos e setenta e três mil, 

para aquisição de maquinários;

votou contrário ao est

favorável a essa emenda. C

no município e que poderiam sê

investimentos. Afirmou que, 

investimento para secretaria de obras, o que possibilitará o

cumprimento de suas demandas

que precisa de investimentos

contra a emenda, alegando que os planos do Chefe do 

isso é contra a emenda e garantiu que os

Marcos Roberto Menin

se manifestou a favor da

compra de maquinários

são para matérias, a prefeitura p

serviços; Elisa Gomes Machado

que a prefeitura precisa de investimentos em muitas
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Deputado sempre está destinando emendas e recursos para Alta Floresta. 

ede dispensa do Intervalo Regimental. Todos Concordam.

foi lida e submetida à deliberação do plenário as seguintes 

000011//22002200  ((modificativa ao disposto no p

utoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

especial, por conta dos recursos do superávit financeiro do exercício de 2019, no 

orçamento vigente da prefeitura municipal, constante da lei n

Lei Orçamentária Anual do exercício de

utoria do vereador Silvino Carlos Pires Pereira

as discussões foi discutido pelos vereadores: Silvino Carlos Pires Pereira

voto dos vereadores, para aprovar essa emenda, alegando ser esta

de suma importância para o município, sendo que manteve parte dest

ões patronais. Afirmou que está melhorando e aumentando o valor 

enta e três mil, quatrocentos treze reais

para aquisição de maquinários; Mequiel Zacarias Ferreira

votou contrário ao este projeto em regime de urgência, mas se manifestou 

favorável a essa emenda. Citou uma série de fatores que precisa

e que poderiam sê-lo, com a aplicação desse recurso como 

. Afirmou que, com aprovação da emenda, 

investimento para secretaria de obras, o que possibilitará o

suas demandas, apesar de existir uma série de outros setores 

que precisa de investimentos; Oslen Dias dos Santos (Tuti), que

contra a emenda, alegando que os planos do Chefe do Executivo são outros, por 

contra a emenda e garantiu que os maquinários irã

Marcos Roberto Menin, que alertou que o Executivo precisa de maquinários, e 

a favor da emenda, pediu que o recurso seja disponibilizado

compra de maquinários, pois as emendas que foram destinadas pelos Deputados, 

para matérias, a prefeitura precisa de maquinários para realização dos

Elisa Gomes Machado, que se manifestou a favor da emenda

sa de investimentos em muitas áreas, mas a pavimentação 
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do emendas e recursos para Alta Floresta. O 

Todos Concordam. Passando 

foi lida e submetida à deliberação do plenário as seguintes 

modificativa ao disposto no projeto de lei nº 

utoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional 

especial, por conta dos recursos do superávit financeiro do exercício de 2019, no 

orçamento vigente da prefeitura municipal, constante da lei n.º 2.546, de 20 de 

nual do exercício de 2020 e dá outras 

vereador Silvino Carlos Pires Pereira, o qual, aberta 

Silvino Carlos Pires Pereira, que 

, para aprovar essa emenda, alegando ser esta 

sendo que manteve parte deste recurso 

melhorando e aumentando o valor 

reais e vinte centavos, 

Mequiel Zacarias Ferreira, que disse que 

ojeto em regime de urgência, mas se manifestou 

rie de fatores que precisam ser resolvidos 

lo, com a aplicação desse recurso como 

com aprovação da emenda, será destinado 

investimento para secretaria de obras, o que possibilitará o atendimento e 

rie de outros setores 

, que se manifestou 

Executivo são outros, por 

maquinários irão ser comprados; 

alertou que o Executivo precisa de maquinários, e 

disponibilizado para 

, pois as emendas que foram destinadas pelos Deputados, 

recisa de maquinários para realização dos 

a favor da emenda, alegou 

áreas, mas a pavimentação 
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asfáltica também é invest

relação à forma como foi encaminhado a esta Casa de Lei no dia 06 de fevereiro, 

com o valor muito baixo para compra de maquinários. Afirm

do vereador Dida está sendo elaborada para 

aquisição de maquinários. E finalizou mais uma vez demonstrando seu v

favorável; Emerson Sais Machado

pessoalmente nas dependências da Câmara de Vereadores, 

nome da emenda do vereador (Dida), explicou que o prefeito já adquiriu três 

caminhões e uma patrol

parte patronal. Falou sobre o pedido do prefeito, para aprovação desse projeto, 

pois os maquinários já estavam garantid

que a prefeitura irá receber uma retroescavadeira. D

Deputado Estadual Nininho

Econômica Federal fazer 

conta. Confirmou que nos próximos di

e licitar, a compra de mais um maquinário

Sicuto, que afirmou que esteve

garantiu a compra destes maquinários, mesmo q

Elisa Gomes Machado

comprar quatro caminhões, “não tem nada a ver

o projeto que está sendo votado

caminhões; Emerson Sais Machado

projeto, se o prefeito quiser comprar mai

Silvino Carlos Pires Pereira

perdendo uma grande oportunidade

sociedade”. Já que aprovando

secretaria de obras, para que os vereadores não precisem

para o secretário de obras

que tinha certeza que esta emenda seria 

fazendo sua parte enquanto
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investimento importante. Colocou-se contra

foi encaminhado a esta Casa de Lei no dia 06 de fevereiro, 

com o valor muito baixo para compra de maquinários. Afirmou que esta emenda 

sendo elaborada para corrigir e aumentar os valores para 

aquisição de maquinários. E finalizou mais uma vez demonstrando seu v

Emerson Sais Machado, que disse que o prefeito esteve 

pessoalmente nas dependências da Câmara de Vereadores, por isso ele tirou seu 

do vereador (Dida), explicou que o prefeito já adquiriu três 

patrol, afirmou que uma parte deste recurso se destinará à

parte patronal. Falou sobre o pedido do prefeito, para aprovação desse projeto, 

quinários já estavam garantidos; Oslen Dias dos Santos

receber uma retroescavadeira. Destinada por

Deputado Estadual Nininho, e afirmou que faltava apenas o f

azer a vistoria, para liberação, já que o recurso está

conta. Confirmou que nos próximos dias a Caixa Econômica Federal irá

e mais um maquinário (patrol); Aparecida Scatambuli 

afirmou que esteve em uma reunião com o pref

es maquinários, mesmo que este recurso seja remanejado;

Elisa Gomes Machado, que alegou que o fato do prefeito afirmar

ro caminhões, “não tem nada a ver com esse projeto

sendo votado se refere à autorização d

Emerson Sais Machado, que alertou que todos sabem o que está

projeto, se o prefeito quiser comprar mais, ele compra com outro recurso;

Silvino Carlos Pires Pereira, que falou que a Câmara de Vereador

erdendo uma grande oportunidade, “de demonstrar que está

aprovando esta emenda irá proporcionar mais estabi

secretaria de obras, para que os vereadores não precisem ficar 

de obras para a realização dos serviços. E finalizou afirmando

que tinha certeza que esta emenda seria “derrubada”, mas garantiu que está 

fazendo sua parte enquanto vereador; e Marcos Roberto Menin
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contra esse projeto, em 

foi encaminhado a esta Casa de Lei no dia 06 de fevereiro, 

ou que esta emenda 

aumentar os valores para 

aquisição de maquinários. E finalizou mais uma vez demonstrando seu voto 

disse que o prefeito esteve 

por isso ele tirou seu 

do vereador (Dida), explicou que o prefeito já adquiriu três 

ma parte deste recurso se destinará à 

parte patronal. Falou sobre o pedido do prefeito, para aprovação desse projeto, 

Dias dos Santos, que disse 

estinada por uma emenda do 

afirmou que faltava apenas o fiscal da Caixa 

que o recurso está na 

as a Caixa Econômica Federal irá liberar 

Aparecida Scatambuli 

prefeito, e que ele 

ue este recurso seja remanejado; 

fato do prefeito afirmar que irá 

com esse projeto”. Afirmou que 

ção da compra de dois 

rtou que todos sabem o que está no 

s, ele compra com outro recurso; 

que a Câmara de Vereadores está 

, “de demonstrar que está preocupado com a 

proporcionar mais estabilidade à 

ficar se humilhando 

. E finalizou afirmando 

, mas garantiu que está 

Marcos Roberto Menin, que afirmou 
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que sempre eles conversam com

estes embates, e mais uma vez lembrou que esse projeto sempre foi e será para 

compra de maquinários. 

votação, a qual foi rejeitada com votos contrários dos ver

Queiroz, Reinaldo de Souza (Lau), Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Oslen 

Dias dos Santos (Tuti), Valdecir José dos Santos (Mendonça), Emerson Sais 

Machado, Charles Miranda Medeiros 

PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  22..0033

Crédito Adicional Especial, por conta d

Exercício De 2019, No Orçamento v

Lei n.º 2.546, de 20 de

Exercício de 2020 e dá 

O qual, aberta as discussões foi discutido pelos vereadores: 

Ferreira, que registrou seu voto

da aplicação deste recurso, 

no setor patronal - encargos

ser aplicada baseando-

não por acordos verbais e promessa

Poder Executivo agindo desta maneira

de planejamento, e finalizou

contrário; Elisa Gomes Machado

disse que fez questionamento ao Dione Lima

que saiu, no dia 06 de fevereiro, quando este projeto chegou a esta Casa de Leis. 

Afirmou que eles confirm

de dois caminhões, e oitenta e cinco mil

o restante será destinado

mais uma vez, seu voto contrá

voto favorável, levando em conta a

Mas afirmou que a prefeitura precisa de mais investimento em outros setores. 

Afirmou que o Governo Federal 
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que sempre eles conversam com o prefeito, antes da sessão, para que não haja 

, e mais uma vez lembrou que esse projeto sempre foi e será para 

compra de maquinários. Encerrada as discussões, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi rejeitada com votos contrários dos vereadores Luiz Carlos de 

Queiroz, Reinaldo de Souza (Lau), Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Oslen 

Dias dos Santos (Tuti), Valdecir José dos Santos (Mendonça), Emerson Sais 

Charles Miranda Medeiros e José Aparecido dos Santos (Cidão). 

3344//22002200 (autoriza o Poder Executivo Municipal a a

Crédito Adicional Especial, por conta dos Recursos do Superávit Financeiro do

De 2019, No Orçamento vigente da Prefeitura Municipal, constante d

.º 2.546, de 20 de dezembro de 2019 - Lei Orçamentária A

 outras providências), de autoria do Executivo Municipal. 

O qual, aberta as discussões foi discutido pelos vereadores: 

registrou seu voto contrário a esse projeto, alegando inadequação 

da aplicação deste recurso, é contra a aplicação de mais de novecentos mil 

encargos da prefeitura. Falou que aplicação do recurso deve 

-se na Lei Federal e legislado pela Câmara Municipal

acordos verbais e promessa com Chefe do Executivo. E afirmou que, o 

agindo desta maneira continuará com a problemática

, e finalizou sua fala manifestando mais uma vez

Elisa Gomes Machado, que também manifestou seu voto contrá

disse que fez questionamento ao Dione Lima relacionado a esse projeto desde  

06 de fevereiro, quando este projeto chegou a esta Casa de Leis. 

les confirmaram que são trezentos e vinte mil 

de dois caminhões, e oitenta e cinco mil reais para compra da retroescavadeira, 

o restante será destinado para pagamentos de encargos. Finalizou demonstran

mais uma vez, seu voto contrário; Silvino Carlos Pires Pereira 

ndo em conta a compra dos caminhões e retro escavadeira. 

prefeitura precisa de mais investimento em outros setores. 

Afirmou que o Governo Federal “dá brecha”, para o Executivo fazer esse tipo de 
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ão, para que não haja 

, e mais uma vez lembrou que esse projeto sempre foi e será para 

Encerrada as discussões, a matéria foi colocada em 

eadores Luiz Carlos de 

Queiroz, Reinaldo de Souza (Lau), Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Oslen 

Dias dos Santos (Tuti), Valdecir José dos Santos (Mendonça), Emerson Sais 

e José Aparecido dos Santos (Cidão). 22))  

(autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir 

o Superávit Financeiro do 

igente da Prefeitura Municipal, constante da 

rçamentária Anual do 

Executivo Municipal. 

O qual, aberta as discussões foi discutido pelos vereadores: Mequiel Zacarias 

rio a esse projeto, alegando inadequação 

aplicação de mais de novecentos mil reais 

da prefeitura. Falou que aplicação do recurso deve 

la Câmara Municipal, e 

com Chefe do Executivo. E afirmou que, o 

com a problemática da falta 

sua fala manifestando mais uma vez seu voto 

ambém manifestou seu voto contrário, 

relacionado a esse projeto desde  

06 de fevereiro, quando este projeto chegou a esta Casa de Leis. 

 reais, para compra 

para compra da retroescavadeira, e 

para pagamentos de encargos. Finalizou demonstrando 

Silvino Carlos Pires Pereira demonstrou seu 

minhões e retro escavadeira. 

prefeitura precisa de mais investimento em outros setores. 

, para o Executivo fazer esse tipo de 
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remanejamento. Finalizou que essa prefei

lascada”; Emerson Sais Machado

Dida, afirmando que “quebrada, bagaçada e lascada”, foi quando o Dr

recebeu da ex-prefeita 

nenhuma obra na cidade. E finalizou parabeniz

favor do projeto, e disse que respeita a opinião do 

Menin, que afirmou que é

se votassem contra teriam

compra dos maquinários. Pediu

governador, lutando para 

maquinários para o executivo;

efeito de esclarecimento, a Lei 13885/2019,

recurso é alternativa, entre investimentos

nenhuma taxatividade de percentual entre as duas áreas

do Executivo é incoerente em relação 

vereador. Encerrada as discussões, a

aprovada, com votos contrários d

Gomes Machado. 33))  VV

Projeto de Lei n.º 1.994/2019, que

do município de Alta Floresta

Executivo Municipal. O qual, aberta as discussões foi discutido pelos 

vereadores: Silvino Carlos Pires Pereira

de autoria dele, referente ao Projeto de Regularização

visa regularizar as pessoas que estão morando em áreas sem documentação. 

Disse que elaborou a emenda para essa regularização, e o prefeito man

veto argumentando que há

de comodato. Falou que não vê

documentação para essas pessoas. Finalizou pedindo

veto; Mequiel Zacarias Ferreira

favorável ao veto, uma vez que, teve posicionamento contrário
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remanejamento. Finalizou que essa prefeitura está toda “quebrada, bagaçada e 

Emerson Sais Machado, que discordou com as palavras do vereador 

Dida, afirmando que “quebrada, bagaçada e lascada”, foi quando o Dr

prefeita Maria Isaura, e alegou que a mesma não realizou

nenhuma obra na cidade. E finalizou parabenizado o vereador Dida, por votar

favor do projeto, e disse que respeita a opinião do mesmo;

afirmou que é a favor da emenda, e também ao projeto. Alegou que, 

iam “mais uma novela, para ser resolvida

dos maquinários. Pediu para que eles, enquanto vereadores,

, lutando para se conquistar recursos para a

para o executivo; Mequiel Zacarias Ferreira, que

recimento, a Lei 13885/2019, especifica que

, entre investimentos e questões previdenciárias

taxatividade de percentual entre as duas áreas. Mas a 

do Executivo é incoerente em relação a situação do município, alertou o 

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

com votos contrários dos vereadores Mequiel Zacarias Ferreira e 

VVeettoo  ppaarrcciiaall  nnºº  000055//22001199 (Razões do Veto p

.º 1.994/2019, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana 

Alta Floresta/MT e dá outras providências

. O qual, aberta as discussões foi discutido pelos 

Silvino Carlos Pires Pereira, que disse que o veto é uma emenda 

de autoria dele, referente ao Projeto de Regularização Fundiária Urbana

as pessoas que estão morando em áreas sem documentação. 

Disse que elaborou a emenda para essa regularização, e o prefeito man

veto argumentando que há essa irregularidade, que foram concedidas em termo

de comodato. Falou que não vê indícios de irregularidades, para disponibilizar a 

documentação para essas pessoas. Finalizou pedindo voto para derrubada desse 

Mequiel Zacarias Ferreira, que manifestou seu posicionamento 

uma vez que, teve posicionamento contrário

fl. 9 de 12 

Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716 

site: www.altafloresta.mt.leg.br 

toda “quebrada, bagaçada e 

discordou com as palavras do vereador 

Dida, afirmando que “quebrada, bagaçada e lascada”, foi quando o Dr. Asiel 

a mesma não realizou 

ado o vereador Dida, por votar a 

mesmo; Marcos Roberto 

da emenda, e também ao projeto. Alegou que, 

mais uma novela, para ser resolvida”, se referindo à 

eles, enquanto vereadores, busque o 

para aquisição de mais 

, que disse que para 

especifica que a aplicação do 

e questões previdenciárias, sem 

s a decisão do Chefe 

situação do município, alertou o 

matéria foi colocada em votação, a qual foi 

os vereadores Mequiel Zacarias Ferreira e Elisa 

azões do Veto parcial ao 

dispõe sobre a regularização fundiária urbana 

/MT e dá outras providências), de autoria do 

. O qual, aberta as discussões foi discutido pelos 

isse que o veto é uma emenda 

Fundiária Urbana, que 

as pessoas que estão morando em áreas sem documentação. 

Disse que elaborou a emenda para essa regularização, e o prefeito mandou esse 

essa irregularidade, que foram concedidas em termos 

regularidades, para disponibilizar a 

voto para derrubada desse 

manifestou seu posicionamento 

uma vez que, teve posicionamento contrário com relação à 
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emenda. Disse que avisou que esta

Lei de Regularização Fundiária, 

de usos de áreas públicas

sim uma espécie de doação

estão tratando de invasões de áreas pú

veto, pois a finalidade da Lei é

vez cumprimentou a todos 

foi realizada no dia da votação da emenda 

vereador Mequiel foi o único

votação da emenda, eles

do vereador oferecia. Comentou qu

livres para votar este veto. Citou exemplos de pessoas que já estão com 

comodato a mais de dezesseis anos, e ainda não conseguiu s

pediu para que seja dada a

Aparecida Sacatambuli Sicuto

vereadores não obtiveram parecer jurídico, 

comissões, mas não havia

(Mendonça), que se manifestou

que estão com comodatos, se sentem sem segurança para investir em suas áreas. 

E que o prefeito quer regularizar todas as áreas, mas existe 

finalizou que era a favor da emenda do vereador Dida;

que afirmou que gostaria que a prefeitura regularizasse todos, pois assim entraria 

mais recursos na Prefeitura, mais dignid

favor do veto; Mequiel Zacarias Ferreira

diferente de invasão. Citando exemplo que, 

tem uma situação jurídica a

caracteriza; Oslen Dias dos Santos

pois não estava conseguindo entender as opiniões. 

boa, mais é inconstitucional,

Menin, que mencionou que o comodato, é
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que avisou que esta emenda não deveria ser feita, 

Lei de Regularização Fundiária, não serve para áreas regular

de usos de áreas públicas, e afirmou que comodato não é situação irregular, mais 

de doação/cessão de área pública. Mencionou que neste caso 

estão tratando de invasões de áreas públicas. Demonstrou que concorda com o 

veto, pois a finalidade da Lei é outra; Luiz Carlos de Queiroz

vez cumprimentou a todos e disse que esta discussão em relação ao comodato

no dia da votação da emenda do vereador Dida

vereador Mequiel foi o único que votou contrário. Afirmou que no 

da emenda, eles já sabiam o que estava sendo votado, é o que a emenda 

do vereador oferecia. Comentou que em uma reunião da bancada, eles estavam

e veto. Citou exemplos de pessoas que já estão com 

comodato a mais de dezesseis anos, e ainda não conseguiu sua doc

pediu para que seja dada a oportunidade para pessoas que realmente precisa

Aparecida Sacatambuli Sicuto, que disse que em relação à

vereadores não obtiveram parecer jurídico, que a emenda passou pelas 

mas não havia parecer jurídico; Valdecir José dos Santos 

se manifestou a favor deste veto, e alertou que estas pessoas 

que estão com comodatos, se sentem sem segurança para investir em suas áreas. 

regularizar todas as áreas, mas existe muita burocracia

vor da emenda do vereador Dida; Marcos Roberto Menin

afirmou que gostaria que a prefeitura regularizasse todos, pois assim entraria 

mais recursos na Prefeitura, mais dignidade para a população, e manifestou

Mequiel Zacarias Ferreira, que lembrou que comodato é

diferente de invasão. Citando exemplo que, se a pessoa tem um comodato, ela 

jurídica a resolver com a Prefeitura, e

Dias dos Santos, que falou que iria se a

conseguindo entender as opiniões. Afirmando que a emenda é 

inconstitucional, por isso dificulta para o voto;

mencionou que o comodato, é um incentivo para a empresa fazer 
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emenda não deveria ser feita, alegando que a 

egulares e outras formas 

situação irregular, mais 

Mencionou que neste caso 

blicas. Demonstrou que concorda com o 

Luiz Carlos de Queiroz, que mais uma 

scussão em relação ao comodato já 

do vereador Dida, e lembrou que o 

Afirmou que no dia da 

o que estava sendo votado, é o que a emenda 

e em uma reunião da bancada, eles estavam 

e veto. Citou exemplos de pessoas que já estão com 

ua documentação, e 

oportunidade para pessoas que realmente precisam; 

disse que em relação à emenda, os 

menda passou pelas 

Valdecir José dos Santos 

alertou que estas pessoas 

que estão com comodatos, se sentem sem segurança para investir em suas áreas. 

muita burocracia. E 

Marcos Roberto Menin, 

afirmou que gostaria que a prefeitura regularizasse todos, pois assim entraria 

ade para a população, e manifestou-se a 

lembrou que comodato é 

se a pessoa tem um comodato, ela 

lver com a Prefeitura, e neste caso não 

falou que iria se abster de seu voto, 

Afirmando que a emenda é 

; Marcos Roberto 

um incentivo para a empresa fazer 
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investimentos no município. E sugeriu a criação de

prefeitura faça uma análise, se realmente 

desta maneira o Executivo

Machado, que falou que seria importante o Exe

manifestou-se contra, alegando que é contra a invasão. Ma

invasões de mais de vinte anos e que nestes casos é preciso avaliar

as doações. Lembrou que

doação para esta Casa de Leis, que previa um investimento de quase três 

milhões, mais foi reprovado, ma

vereador; Reinaldo de Souza (Lau)

vereadores Emerson e Mequiel, afirmou que

na hora dele procurar o Executivo

lei para esta Casa de Leis para votação, e fazer a entrega definitiva de

Afirmou quem tem comodato tem direito, dife

Gomes Machado, que 

legais perante a Lei, pois o Executivo doa um documento. 

deles tem interesse de

comodatos, o que se faz necessário

Ministério Público, e desta maneira encaminhe para esta Casa de Leis

devida regularização; Luiz Carlos de Queiroz

parte do projeto, mas foi vetado pelo Prefeit

atribuição do vereador

vereadores votar; Silvino Carlos Pires Pereira

para derrubar este veto, e disse que respeita os posicionamentos dos vereadores, 

e fez algumas explicações de sua emenda, que

consolidadas. Declarou

resolver estas situações d

dos Santos (Mendonça)

porque ela não tem inco

pessoas, que está a muitos ano
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investimentos no município. E sugeriu a criação de uma lei, para

análise, se realmente a empresa investiu na área fornecida, 

desta maneira o Executivo faria a doação definitivamente;

falou que seria importante o Executivo regularizar as áreas, mas 

se contra, alegando que é contra a invasão. Mas afirmou que exis

de vinte anos e que nestes casos é preciso avaliar

que há poucos dias atrás, foi encaminhado um projeto para 

doação para esta Casa de Leis, que previa um investimento de quase três 

milhões, mais foi reprovado, mas que agora querem aprovar invasão indagou o 

Reinaldo de Souza (Lau), que parabenizou o

e Mequiel, afirmou que, se a pessoa tem o comodato, “está 

le procurar o Executivo”, e pedir que seja encaminhado

lei para esta Casa de Leis para votação, e fazer a entrega definitiva de

Afirmou quem tem comodato tem direito, diferente de quem invadiu;

 disse que existe comodato de até trinta anos, 

legais perante a Lei, pois o Executivo doa um documento. Afirmou que

de que as pessoas saiam das áreas, nas

comodatos, o que se faz necessário é que o Executivo realize 

desta maneira encaminhe para esta Casa de Leis

Luiz Carlos de Queiroz, que disse que a 

s foi vetado pelo Prefeito, afirmou que isso faz parte da 

vereador, a votação. Os poderes são independent

Silvino Carlos Pires Pereira, que pediu votos aos vereado

para derrubar este veto, e disse que respeita os posicionamentos dos vereadores, 

explicações de sua emenda, que ela vai resolver

consolidadas. Declarou que é muito complexa a legislação Brasileira, e se pode

resolver estas situações de “invasões” de forma mais simples

dos Santos (Mendonça), que questionou aos vereadores contra a emenda, 

porque ela não tem inconstitucionalidade, que resolverá a situação de vá

uitos anos em áreas invadidas. Pois esta emenda vai fazer 
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uma lei, para que a 

empresa investiu na área fornecida, 

faria a doação definitivamente; Emerson Sais 

cutivo regularizar as áreas, mas 

s afirmou que existem 

de vinte anos e que nestes casos é preciso avaliar e favorecer 

, foi encaminhado um projeto para 

doação para esta Casa de Leis, que previa um investimento de quase três 

ovar invasão indagou o 

parabenizou os discursos dos 

, se a pessoa tem o comodato, “está 

, e pedir que seja encaminhado o projeto de 

lei para esta Casa de Leis para votação, e fazer a entrega definitiva desta área. 

rente de quem invadiu; Elisa 

trinta anos, que eles são 

Afirmou que, nenhum 

que as pessoas saiam das áreas, nas questões dos 

 um estudo junto ao 

desta maneira encaminhe para esta Casa de Leis, para a 

disse que a emenda faz 

o, afirmou que isso faz parte da 

. Os poderes são independentes, e cabe nos 

pediu votos aos vereadores 

para derrubar este veto, e disse que respeita os posicionamentos dos vereadores, 

ela vai resolver as áreas 

legislação Brasileira, e se pode 

mais simples; e Valdecir José 

questionou aos vereadores contra a emenda, 

a situação de várias 

s em áreas invadidas. Pois esta emenda vai fazer 
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parte da regularização destas áreas. 

colocada em votação, a qual foi aprovada

Luis Carlos de Queiros, Valdecir José dos Santos (Mendonça), Marcos Roberto 

Menin, Silvino Carlos Pires Pereira 

Ordem do Dia, o Senhor Presidente comunicou aos senhores Vereadores que 

Ata desta Sessão seria redigida e deliberada conforme disposição regimental. 

Nada mais havendo a tratar, agradecendo a proteção de Deus

todos, às 12h57min. O Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão, 

e eu, Regicleiton Caldas

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. 
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parte da regularização destas áreas. Encerrada as discussões, a

colocada em votação, a qual foi aprovada, com votos contrários dos vereadores 

Luis Carlos de Queiros, Valdecir José dos Santos (Mendonça), Marcos Roberto 

, Silvino Carlos Pires Pereira e Elisa Gomes Machado.

Ordem do Dia, o Senhor Presidente comunicou aos senhores Vereadores que 

Ata desta Sessão seria redigida e deliberada conforme disposição regimental. 

Nada mais havendo a tratar, agradecendo a proteção de Deus

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
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Encerrada as discussões, a matéria foi 

com votos contrários dos vereadores 

Luis Carlos de Queiros, Valdecir José dos Santos (Mendonça), Marcos Roberto 

e Elisa Gomes Machado. 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 

O Senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão, 

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 


