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Ata da trigésima segunda Sessão Extraordinária, da primeira Sessão Legislativa, 

da nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos quinze dias do 

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

trinta e seis 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, o presidente comunicou que a ata da sessão anterior não havia sido 

redigida em tempo hábil, ficando para ser deliberada em outra oportunidade. 

Passando à Ordem do Dia, foi solicitada ao Secretário a leitura: 1) Redação 

Final do Projeto de Lei Nº 1.925/2017 que “dispõe sobre a elaboração da Lei 

de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2018, e dá outras providências”, da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Não havendo discussões, foi 

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

aprovada, por unanimidade. 2) Redação Final do Projeto de Lei Nº 1.932/2017 

que “estima a receita, fixa a despesa do município de Alta Floresta/MT para o 

exercício de 2018, e dá outras providências”, da Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação Final. Não havendo discussões, foi colocada em votação, a qual, 

atingida o quórum legal exigido de 2/3 foi aprovada, por unanimidade. Neste 

momento, o Senhor Presidente, de acordo com o Regimento Interno, cumprido 

com o disposto em nossa Lei Orgânica Municipal, de que trata da votação do 

Orçamento Anual, comunico que doravante, esta Casa de Leis entra em recesso 

legislativo até 14 de fevereiro de 2018. Convoco também os senhores 

Vereadores para uma sessão extraordinária em até vinte minutos, com o fim de 
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deliberação do Projeto de Lei nº 021/2017 e Projeto de Resolução nº 010/2017, 

do Legislativo, em regime de urgência especial, bem como do Projeto de Lei nº 

1939/2017, do Poder Executivo, em tramitação ordinária. 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 dezessete horas e quarenta 

minutos. 


