
 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 

Sala das Comissões 

 

 fl.  1 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: www.altafloresta.mt.leg.br 

Aos vinte e seis 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 

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, 

juntado parecer jurídico favorável, o qual, logo foi submetido à deliberação. 

Pareceres e votos do(s) relator(es)  no âmbito de cada comissão favoráveis à 

aprovação.  Votação (no âmbito de cada comissão): pela aprovação dos 

pareceres dos relatores por unanimidade, com isto, pela aprovação do Projeto de 

Lei, logo, devolvendo-o ao Gabinete da Presidência. 2) 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, juntado parecer jurídico favorável, o 

qual, logo foi submetido à deliberação. Pareceres e votos do(s) relator(es)  no 

âmbito de cada comissão favoráveis à aprovação.  Votação (no âmbito de cada 

comissão): pela aprovação dos pareceres dos relatores por unanimidade, com 

isto, pela aprovação do Projeto de Lei, logo, devolvendo-o ao Gabinete da 

Presidência. 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, 
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juntado parecer jurídico favorável, o qual, logo foi submetido à deliberação. 

Pareceres e votos do(s) relator(es)  no âmbito de cada comissão favoráveis à 

aprovação.  Votação (no âmbito de cada comissão): pela aprovação dos 

pareceres dos relatores por unanimidade, com isto, pela aprovação do Projeto de 

Lei, logo, remetendo à Comissão de Saúde, Meio e Assistência Social. 4) 

Projeto de Lei nº 010/2020 (vereadora Elisa Gomes Machado) – institui a "Semana 

Municipal de Combate à Hanseníase" e dá outras providências, ingresso em 

26/05/2020, o qual, tão somente acusaram o recebimento, definindo tratar em outra 

ocasião. 5) Projeto de Lei nº 011/2020 (vereador Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida)) – dispõe sobre alterações na Lei nº 1.407/2005, que dispõe sobre a 

organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC, e dá outras 

providências, ingresso em 26/05/2020, 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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