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Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte, reuniu-se ordinariamente, nas 

dependências da Câmara Municipal de Alta Floresta, Mato Grosso, em conjunto e 

comum acordo, às 9h00min, as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final
1
 

e de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária
2
, com a 

presença dos membros, vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), que dirigiu 

os trabalhos, Reinaldo de Souza (Lau), Valdecir José dos Santos (Mendonça) e 

Marcos Roberto Menin, contando também com presença do representante da 

Secretaria de Divisão Parlamentar
3
, com a finalidade de tratarem do seguinte 

Expediente: 1) Projeto de Lei nº 007/2020 (vereador Mequiel Zacarias Ferreira) – 

Determina a obrigatoriedade do Poder Executivo em publicar e em remeter à Câmara 

Municipal cópia dos relatórios dos fiscais de contratos de contratos vigentes, e dá 

outras providências, ingresso em 13/05/2020, sob o crivo do relator e secretaria 

jurídica, o qual mantiveram na comissão para tratar na próxima ocasião. 2) Projeto 

de Lei nº 2.046/2020 (Poder Executivo Municipal) – autoriza o Chefe Poder 

Executivo Municipal a celebrar transação judicial com a Sociedade Beneficente 

Evangélica – SBE e Igreja Evangélica Assembleia de Deus nos autos da ação civil 

pública de ressarcimento ao erário municipal nº. 4584-14.2015.811.0007, código 

129471, conforme exatos termos da minuta anexa, ingresso em 20/05/2020, o qual 

firmaram o recebimento e mantiveram na comissão para tratar na próxima ocasião. 

3) Projeto de Lei nº 008/2020 (vereadores Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) e 

outros) – Institui e Estabelece Diretrizes para a Política Municipal de Erradicação da 

Fome e de Promoção da Função Social dos Alimentos - PMEFSA, e dá outras 

providências, ingresso em 20/05/2020, o qual firmaram o recebimento e mantiveram 

na comissão para tratar na próxima ocasião. Nada mais havendo a tratar, foi 

declarada encerrada a reunião e eu, José Tito dos Santos, Secretário de Divisão 

Parlamentar, lavrei e digitei a presente ata, que após lida e achada conforme vai por 

mim subscrita e assinada pelos membros da comissão. 
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