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Aos quinze dias do mês de 

período de suspensão das atividades do Poder Legislativo em face 

das medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio 

pelo novo Corona Vírus (COVID

Poder Legislativo 

logo, l iberados do sobrestamento os processos em tramitação

Casa de Leis, reuniu

Câmara Municipal de Alta Floresta, Mato Grosso,

acordo, às 10h3

Acompanhamento da 

presença dos membros, 

dirigiu os trabalhos; Aparecida Scatambuli  Sicuto (Cida), vice

presidente/relatora;  e Valdecir Jos

contando também com presença de representantes das secretarias 

jurídica
2
,  na pessoa do Dr. Carlos Eduardo Marcatto

Divisão Parlamentar

de prestigiar os trabalhos, o presidente do Legislativo

Emerson Sais Machado,

Expediente :  1) cópia digital do Processo nº 16.757

19.442-5/2019 e 12.822

Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, 

relativas ao exercício de 2018, 

27/03/2020, o qual, a 

seu presidente, vereador Marcos Menin apresentou a Defesa 

(física) do Exmo. Prefeito Asiel

manhã desta quarta

Ofício/Gab nº 120/2020

informou aos membros 

da secretaria (separ@altafloresta.mt.leg.br) em data de 14/04, 

logo, o senhor presidente repassou a Defesa às mãos 

processo, vereadora Aparecida S
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do mês de abril  de dois mil e vinte

período de suspensão das atividades do Poder Legislativo em face 

das medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio 

pelo novo Corona Vírus (COVID-19) e, retomado o expediente do 

 em conformidade com a Portaria 031/

do sobrestamento os processos em tramitação

reuniu-se ordinariamente  nas dependências da 

l  de Alta Floresta, Mato Grosso,

35min, a Comissão de Fiscalização e 

mpanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO)

dos membros, Marcos Roberto Menin, presidente, que 

dirigiu os trabalhos; Aparecida Scatambuli  Sicuto (Cida), vice

presidente/relatora;  e Valdecir José dos Santos (Mendonça), 

contando também com presença de representantes das secretarias 

,  na pessoa do Dr. Carlos Eduardo Marcatto

Divisão Parlamentar
3
 e  de apoio às comissões permanentes

de prestigiar os trabalhos, o presidente do Legislativo

Emerson Sais Machado, com a finalidade de tratarem 

cópia digital do Processo nº 16.757

5/2019 e 12.822-8/2019 (apensos) que trata das Contas 

Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, 

ao exercício de 2018, ingresso (nesta comissão) 

o qual, a presente comissão pertinente, por meio 

seu presidente, vereador Marcos Menin apresentou a Defesa 

(física) do Exmo. Prefeito Asiel  Bezerra de Araújo,

manhã desta quarta-feira (15) às contas supracitadas

Ofício/Gab nº 120/2020, bem como, igualmente esta Secretaria 

os membros sobre o recebimento da Defesa no e

da secretaria (separ@altafloresta.mt.leg.br) em data de 14/04, 

o, o senhor presidente repassou a Defesa às mãos 

processo, vereadora Aparecida Scatambuli  Sicuto (Cida), a qual 
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vinte ,  decorrido o 

período de suspensão das atividades do Poder Legislativo em face 

das medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio 

retomado o expediente do 

em conformidade com a Portaria 031/2020, 

do sobrestamento os processos em tramitação nesta 

nas dependências da 

l  de Alta Floresta, Mato Grosso, em comum 

Fiscalização e 

(CFAEO)
1
,  com a 

Marcos Roberto Menin, presidente, que 

dirigiu os trabalhos; Aparecida Scatambuli  Sicuto (Cida), vice-

é dos Santos (Mendonça), 

contando também com presença de representantes das secretarias 

,  na pessoa do Dr. Carlos Eduardo Marcatto Cirino; de 

de apoio às comissões permanentes, além 

de prestigiar os trabalhos, o presidente do Legislativo
4
,  vereador 

com a finalidade de tratarem do seguinte 

cópia digital do Processo nº 16.757-6/2018, 

que trata das Contas 

Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Alta Floresta/MT, 

(nesta comissão) em 

ssão pertinente, por meio de 

seu presidente, vereador Marcos Menin apresentou a Defesa 

Bezerra de Araújo, recebida na 

feira (15) às contas supracitadas através do 

,  bem como, igualmente esta Secretaria 

Defesa no e-mail  

da secretaria (separ@altafloresta.mt.leg.br) em data de 14/04, 

o, o senhor presidente repassou a Defesa às mãos da relatora do 

catambuli  Sicuto (Cida), a qual 
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acusou o recebimento da Defesa, solicitando o prazo de uma 

semana para conclusão da análise do processo e apresentação do 

relatório conclusivo, o que foi acordado por todos. 

havendo a tratar,  foi  declarada encerrada a reunião e eu, 

Regicleiton Caldas de Meneses, Secretário de Apoio as 

Comissões, lavrei e digitei  a presente ata, que após l ida e achada 

conforme vai por mim s

comissão. 

 
                                                
1
 Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária

Presidente: vereador Marcos Roberto Menin (DEM)

Vice-Presidente/Relatora: vereadora

Membro: vereador Valdecir José dos Santos 
 

2
 Secretaria Jurídica 

Dr. Carlos Eduardo Marcatto Cirino 
 

3
 Secretaria de Divisão Parlamentar

José Tito dos Santos – matrícula 01
 

4
 Presidente do Poder Legislativo

Vereador Emerson Sais Machado
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acusou o recebimento da Defesa, solicitando o prazo de uma 

semana para conclusão da análise do processo e apresentação do 

io conclusivo, o que foi acordado por todos. 

havendo a tratar,  foi  declarada encerrada a reunião e eu, 

Regicleiton Caldas de Meneses, Secretário de Apoio as 

,  lavrei e digitei  a presente ata, que após l ida e achada 

conforme vai por mim subscrita e assinada pelos membros da 

         
Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária 

Marcos Roberto Menin (DEM) 

vereadora Aparecida Scatambuli Sicuto – Cida (PSDB) 

Valdecir José dos Santos – Mendonça (PSC) 

Dr. Carlos Eduardo Marcatto Cirino – OAB/MT 7.835 

Secretaria de Divisão Parlamentar 

matrícula 012 

Presidente do Poder Legislativo 

Vereador Emerson Sais Machado 
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acusou o recebimento da Defesa, solicitando o prazo de uma 

semana para conclusão da análise do processo e apresentação do 

io conclusivo, o que foi acordado por todos. Nada mais 

havendo a tratar,  foi  declarada encerrada a reunião e eu, 

Regicleiton Caldas de Meneses, Secretário de Apoio as 

,  lavrei e digitei  a presente ata, que após l ida e achada 

ubscrita e assinada pelos membros da 


