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Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, reuniu-se ordinariamente, 

nas dependências da Câmara Municipal de Alta Floresta, Mato Grosso, em 

conjunto e comum acordo, após o encerramento da sessão ordinária, 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), e Valdecir José dos Santos (Mendonça) 

observada a ausência justificada do vereador Marcos Roberto Menin, e contando 

também com presença dos representantes da Secretaria de Divisão Parlamentar
3
 

e de Apoio às Comissões Permanentes, com a finalidade de tratarem do seguinte 

Expediente: 1) 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, anexado 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. 2) 

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, sob o crivo da Secretaria Jurídica, o qual definiram 

solicitar dilação de prazo para exarar parecer e manter na comissão para tratar na 

próxima ocasião. 3) Projeto de Lei nº 012/2020 (Mequiel Zacarias Ferreira, 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), Elisa Gomes Machado, José Aparecido dos 

Santos (Cidão)) – Altera Dispositivos da Lei Municipal n.º 2.561/2020, e dá 

outras providências, ingresso em 02/06/2020, sob o crivo da Secretaria Jurídica, 

o qual definiram solicitar, de antemão, dilação de prazo para exarar parecer e 

manter na comissão para tratar na próxima ocasião. 4) Projeto de Lei nº 

013/2020 (vereadores Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) e outros) – Revoga a 

Lei Municipal nº 2.561/2020, de 22 de abril de 2020, que dispõe sobre a 

conversão em Lei proveniente do Decreto Municipal nº 063/2020, ingresso em 
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02/06/2020, sob o crivo da Secretaria Jurídica, o qual definiram solicitar, de 

antemão, dilação de prazo para exarar parecer e manter na comissão para tratar 

na próxima ocasião. Nada mais 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 lida e achada conforme vai assinada por 

mim, pelo representante da Secretaria Parlamentar e pelos membros das 

comissões. 

 
                                                 
1
 Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final 

Presidente: Verª. Aparecida Scatambuli Sicuto – Cida (PSDB) 

Vice-Presidente/Relator: Reinaldo de Souza – Lau  

Membro: Valdecir José dos Santos – Mendonça 
 
2
 Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária 

Presidente: (ausente  – Ofício 028/2020-VER) 

Vice-Presidente/Relatora: Verª. Aparecida Scatambuli Sicuto – Cida (PSDB) 

Membro: Valdecir José dos Santos – Mendonça  
 

3
 Secretaria de Divisão Parlamentar 

José Tito dos Santos – matrícula 012 


