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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos vinte e nove dias do mês 

de junho do ano de dois mil e dezoito, com início às nove horas e vinte e seis 

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). Neste intermédio o senhor presidente solicitou a todos um 

minuto de silencio em virtude do falecimento do pai da Vereadora Elisa Gomes 

Machado. 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, 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 a senhor secretario a 

leitura do Oficio nº 209/2018, em regime de urgência especial ao Projeto de Lei 

nº 1953/2018, o qual foi discutido pelos vereadores: Emerson Sais Machado 

disse que esteve estudando e analisando o projeto, porem ficou muitas duvidas e 

acrescentou que viria um substitutivo e não veio. Mequiel Zacarias Ferreira 

cumprimentou a todos, dizendo que esteve em conversa com o jurídico da casa, 

e em seguida esteve dialogando com a doutora Camila para que enviasse um 

substitutivo corrigindo a Lei que estava sendo alterada, e a emenda em questão 

refere-se à correção do ano que estará sendo alterada. O projeto é tranqüilo, pois 

esta alterando apenas a parte estrutural para que o Conselho possa funcionar. 

Finalizou que o conselho esta desde o ano passado desativado e com a 

aprovação do projeto pode ser reativado. Emerson Sais Machado falou que 

ainda esta com muitas dúvidas em relação ao projeto e que necessita de mais 

tempo para poder entender e sugerir algumas emendas para melhorar o projeto e 

pede que os demais vereadores possam fazer o mesmo. Após a discussão, a 

matéria foi colocada em votação, a qual foi rejeitada com votos contrários dos 
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vereadores Luiz Carlos de Queiroz, Valdecir José dos Santos (Mendonça), 

Marcos Roberto Menin, Emerson Sais Machado, Charles Miranda Medeiros, 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), José Aparecido dos Santos (Cidão). Neste 

intermédio o senhor presidente falou sobre o projeto Cuida Bem de Mim, que 

esta aguardando um parecer do Ministério Público para saber a legalidade da 

doação, uma vez que a Câmara recebeu um ato recomendatório que se tratava de 

doações de áreas e também por estar no período eleitoral. Prosseguindo, o 

senhor presidente comunicou que fica determinado o Recesso Parlamentar na 

Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, no 

período compreendido entre os dias 1º a 31 de julho de 2018. Na sequencia, 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, o Senhor 

Presidente declarou encerrada a presente Sessão, às nove horas e quarenta e dois 

minutos. 


