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

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

dezembro do ano de dois mil e dezessete, com início às onze horas e cinquenta 

minutos, sob a Presidência e presença do Excelentíssimo Vereador Emerson 

Sais Machado, bem como, a presença dos Senhores Vereadores: Aparecida 

Scatambuli Sicuto (Cida), Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, 

Elisa Gomes 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) 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 ao Expediente, foi 

comunicado que as atas das sessões anteriores não haviam sido redigidas em 

tempo hábil ficando para serem deliberadas em outra oportunidade. Em seguida 

foi solicitada a leitura do Ofício nº 386/2017-GP, solicita urgência na tramitação 

e aprovação do Projeto de Lei nº 1.940/2017, que em súmula “altera as alíquotas 

de Contribuição Previdenciária devidas pelo município ao Regime Próprio de 

Previdência Social - RPPS, e dá outras providências”, do Executivo Municipal. 

Não havendo discussões, foi colocada em votação, a qual, atingido o quórum 

legal exigido de 2/3 foi aprovado por unanimidade. Na Seqüência foi colocado 

em deliberação o Ofício nº 391/2017-GP, solicitando a urgência na tramitação e 

aprovação do Projeto de Lei nº 1941/2017, que em súmula “autoriza o município 

de Alta Floresta, estado de Mato Grosso, a firmar termo de parceria com 

entidades não governamentais e sem fins lucrativos, no âmbito do programa 

Minha Casa, Minha Vida - entidades e dá outras providências”, do Executivo 

Municipal. Não havendo discussões, foi colocada em votação, o qual, atingido o 

quórum legal exigido de 2/3 foi aprovado, por unanimidade. Após foi colocado 

em deliberação o Ofício nº 396/2017-GP, solicitando a urgência na tramitação e 

aprovação do Projeto de Lei nº 1942/2017, que em súmula “altera destinação do 
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imóvel praça NL 1 de ‘não edificável’ para ‘edificável’”, do Executivo 

Municipal, o qual, não havendo discussões, foi colocado em votação, o qual 

atingido o quórum legal exigido de 2/3 foi aprovado por unanimidade. Neste 

momento o Senhor Presidente suspendeu a Sessão, às doze horas, e convocou as 

comissões competentes para emitirem pareceres aos Projetos de Lei nº 1.940 

1941 e 1942/2017 (Executivo Municipal). Retomando a Sessão, Passando à 

Ordem do Dia, foi solicitada ao Secretário a leitura do Projeto de Lei nº 

1940/2017 em regime de urgência especial, que “altera as alíquotas de 

Contribuição Previdenciária devidas pelo município ao Regime Próprio de 

Previdência Social - RPPS, e dá outras providências”, de autoria do Executivo 

Municipal, o qual, não havendo discussões, foi colocado em votação, a qual, 

atingido o quórum legal exigido de maioria simples foi aprovado, por 

unanimidade. Após foi solicitado à leitura do Projeto de Lei nº 1941/2017 em 

regime de urgência especial, que “autoriza o município de Alta Floresta, estado 

de Mato Grosso, a firmar termo de parceria com entidades não governamentais e 

sem fins lucrativos, no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida - entidades 

e dá outras providências”, do Executivo Municipal, o qual foi discutido pelos 

vereadores: Elisa Gomes Machado cumprimentou a todos. Solicitou que conste 

em ata, que trata-se de solicitação do Coordenador de Habitação, Sr. Bernardo, 

que a urgência deve-se ao fato da necessidade de firmar o convenio ainda no 

presente exercício. Outrosim, mediante o Parecer Jurídico assegurando a 

legalidade do Projeto, é que votava a favor do projeto, embora com a ausência 

do Estatuto Social da Entidade. Mequiel Zacarias Ferreira, do mesmo modo, 

fez suas considerações ao presente projeto, disse deixar estabelecido o 

complemento à justificativa, o que foi feito, e, portanto, do seu ponto de vista, 

ficou mais tranqüilo o projeto. Agradeceu. Encerrada as discussões, foi colocado 

em votação, a qual, atingida o quórum legal exigido de 2/3 foi aprovado, por 

unanimidade. Na sequencia foi solicitado à leitura do Projeto de Lei nº 

1942/2017 em regime de urgência especial, que “altera destinação do imóvel 

Praça NL 1 de ‘não edificável’ para ‘edificável’”, do Executivo Municipal, o 
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qual foi discutido pelo vereador Mequiel Zacarias Ferreira falando que trata-

se de uma quadra que fica localizado dentro do pátio da Escola Jardim das 

Flores. Disse haver feito uma visita no local e conversado com os interessados 

sobre a necessidade a aprovação do presente projeto de lei. Agradeceu. 

Encerrada as discussões, foi colocado em votação, a qual, atingida o quórum 

legal exigido de 2/3 foi aprovado, por unanimidade. Na sequencia, o Senhor 

Presidente comunicou os Senhores Vereadores que a Ata desta Sessão será 

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, às treze horas e cinquenta e 

dois minutos 

 


