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Ata da primeira Sessão Extraordinária, da primeira Sessão Legislativa, da nona 

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos quatro dias do mês de 

janeiro de dois mil e dezessete, com início às nove horas e trinta minutos, 

conforme convocação dada por meio do Memorando nº 001/2017, de 03 de 

janeiro do corrente, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Presidente 

Emerson Sais Machado, e a presença dos Senhores Vereadores: Aparecida 

Scatambuli Sicuto, Demilson Nunes Siqueira, Elisa Gomes Machado, Emerson 

Sais Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), José Elói Crestani, Luiz 

Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen 

Dias dos Santos (Tuti), Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires) e Valdecir José 

dos Santos (Mendonça). De princípio o Senhor Presidente cumprimentou à 

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 à Ordem do Dia, foi colocado em 

deliberação o Projeto de Lei nº 001/2017, de autoria da Mesa Diretora, com 

pedido de tramitação em Regime de Urgência Especial, que em súmula: “Altera 

dispositivos da Lei Municipal nº 1957/2011, de 26-dez-2011 (Dispõe sobre a 

Reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da 

Câmara Municipal de Alta Floresta e dá outras providências)”, o qual foi 

discutido pelos Vereadores: Elisa Gomes Machado, a qual cumprimentou a 

todos. Inicialmente explicou que a presente proposta alterava símbolos de cargos 

do Legislativo Municipal, alterava denominações e instituía cargos. Fez algumas 

considerações a respeito de cada proposta e disse que, em reunião com o 

Presidente na data de ontem, juntamente mais alguns colegas Vereadores, o 

compromisso era de que, fizesse a convocação dos candidatos aprovados em 

concurso público e, outro compromisso, era de que, os servidores que não foram 

valorizados neste primeiro momento, que, no segundo momento pudessem ser 

beneficiados. Disse também que, a partir destas discussões, que o seu voto era 

favorável à presente proposta. Fez mais algumas considerações finais e 

agradeceu. Mequiel Zacarias Ferreira, qual cumprimentou a todos e, 
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coadunando com as palavras da Vereadora Elisa Gomes, disse que, realmente 

era importante a presente proposta, destacando o compromisso da convocação 

dos candidatos aprovados em concurso público. Fez mais algumas considerações 

externando seu apoio ao Projeto e agradeceu. Emerson Sais Machado, qual 

cumprimentou a todos, agradeceu todos os Vereadores pela participação nas 

discussões prévia da proposta, disse que, realmente em fevereiro, estaria 

analisando e honrando os compromissos feitos. Fez mais algumas considerações 

e agradeceu. Dida Pires, cumprimentou a todos, se colocando favorável à 

deliberação da matéria. Falou da reunião ocorrida na tarde de ontem e o 

comprometimento do Presidente quanto à convocação dos candidatos aprovados 

em concurso, bem como, à valorização dos demais servidores. Fez mais alguns 

comentários e agradeceu. Marcos Menin, cumprimentou a todos e parabenizou 

o Presidente da Casa pela forma como conduziu as discussões prévias do 

Projeto, dizendo que era isto mesmo, e que, desejava que continuasse desta 

forma, de modo a evitar discussões desnecessárias no Plenário, agradeceu. 

Encerrada as discussões, foi colocado em votação o presente Projeto de Lei nº 

001/2017, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, com pedido de 

tramitação em Regime de Urgência Especial, o qual obteve aprovação unânime 

em sua íntegra. Na sequência, o Senhor Presidente comunicou os Senhores 

Vereadores que a Ata desta Sessão seria 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. 

 

  


