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Ata da quinta Sessão Extraordinária, da segunda Sessão Legislativa, da nona 

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

maio do ano de dois mil e dezoito, com início às onze horas e cinqüenta 

minutos, sob a Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson 

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

Scatambuli Sicuto, 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, Oslen 

Dias Santos (Tuti), Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) 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 

votação a ata da sessão, sendo aprovada por unanimidade. Neste momento, o 

Presidente solicitou do Secretário a leitura do Requerimento nº 033/2018, 

solicitando urgência na tramitação do Projeto de Lei nº 013/2018 que em súmula 

“altera dispositivos da Lei Municipal nº 1957/2011, de 26-dez-2011 (dispõe 

sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da 

Câmara Municipal de Alta Floresta e dá outras providências”, de autoria da 

Mesa Diretora, o qual foi discutido pelos vereadores: Mequiel Zacarias 

Ferreira cumprimentou a todos, disse se manifestar contrário ao regime de 

urgência do Projeto e pontuou que o projeto foi alterado por três vezes, além de 

outras colocações. Elisa Gomes Machado cumprimentou a todos, disse ser 

contra o regime de urgência especial, afirmando que estudou o projeto e que 

houve trocas de algumas páginas do projeto. Falou que é importante que a 

reforma seja feita, porém precisa ser melhor discutida. Emerson Sais Machado 

disse que foram feitas alterações, citando-as, sugerindo ainda que a sessão fosse 

suspensa e para que uma reunião ocorresse juntamente com os vereadores, 

controle interno e jurídico para que pudesse ser melhor esclarecido. Pontuou 

novamente que não foram feitas alterações no quadro de pessoal. Mequiel 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 2 de 2 
 

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

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

 

Zacarias Ferreira disse que independente da reunião, votará contra o regime de 

urgência devido a ter sugestões a serem feitas. Silvino Carlos Pires Pereira 

disse respeitar o posicionamento de cada vereador, pedindo que o Presidente 

continuasse a sessão e colocasse a matéria sob deliberação. Elisa Gomes 

Machado disse que não está negando a reforma administrativa e que estaria 

apenas derrubando o regime de urgência para devida análise e discussão do 

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

rejeitada, com votos contrários de Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias 

Ferreira, Demilson Nunes Siqueira, José Elói Crestani e Aparecida Scatambuli 

Sicuto. Na sequência, o Senhor Presidente comunicou os Senhores Vereadores 

que a Ata desta Sessão será redigida e deliberada conforme disposição 

regimental. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a proteção de Deus e a 

presença de todos, declarou encerrada a presente Sessão, às doze horas e dois 

minutos. 


