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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos vinte e quatro dias do 

mês de fevereiro de dois mil e dezessete, convocada para as nove horas, 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 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 ao Expediente, foi colocada em discussão e 

votação a Ata da Sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Em 

seguida foi colocado em deliberação o Ofício nº 048/2017, que solicita Regime 

de Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 1.884/2017, de autoria do Executivo 

Municipal, que em súmula: “Autoriza o Executivo Municipal a conceder 

aumento salarial aos profissionais efetivos (motoristas) da Educação Pública 

Básica do Município, e dá outras providências”, sendo que o referido Ofício nº 

048/2017, foi aprovado por unanimidade. Na sequência foi colocado em 

deliberação o Ofício nº 050/2017, que solicita Regime de Urgência Especial ao 

Projeto de Lei nº 1.885/2017, de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: “Dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pelo Instituto de 

Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta – IPREAF, calculados na 

forma da Lei Federal nº. 10.887, de 18/06/2004”, sendo que o referido Ofício nº 

050/2017, foi aprovado por todos. Após foi colocado em deliberação o Ofício nº 

055/2017, que solicita Regime de Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 

1.886/2017, de autoria do Executivo Municipal, que em súmula: “Altera os 

incisos I e II do parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal nº 2.359/2017, e 

dá outras providências”, sendo que o referido Ofício nº 055/2017, foi aprovado 
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por unanimidade. A seguir foi colocado em deliberação o Ofício nº 056/2017, 

que solicita Regime de Urgência Especial ao Projeto de Lei nº 1.887/2017, de 

autoria do Executivo Municipal, que em súmula: “Altera dispositivos da Lei 

2.132/2013 e dá outras providências”, sendo que o referido Ofício nº 056/2017, 

foi aprovado por todos. Neste momento o Senhor Presidente suspendeu a Sessão 

e convocou as Comissões competentes para emitirem Pareceres aos Projetos de 

Lei nºs. 1.884, 1.885, 1.886 e 1.887/2017. Retornando à Sessão e passando à 

Ordem do Dia, foi colocado em deliberação o Projeto de Lei nº 1.884/2017, de 

autoria do Executivo Municipal, com pedido de tramitação em Regime de 

Urgência Especial, que em súmula: “Autoriza o Executivo Municipal a conceder 

aumento salarial aos profissionais efetivos (motoristas) da Educação Pública 

Básica do Município, e dá outras providências”, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Na sequência foi colocado em deliberação o Projeto de Lei nº 

1.885/2017, de autoria do Executivo Municipal, com pedido de tramitação em 

Regime de Urgência Especial, que em súmula: “Dispõe sobre o reajuste dos 

benefícios mantidos pelo Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta 

Floresta – IPREAF, calculados na forma da Lei Federal nº. 10.887, de 

18/06/2004”, o qual foi aprovado por todos. Na sequência foi colocado em 

deliberação o Projeto de Lei nº 1.886/2017, de autoria do Executivo Municipal, 

com pedido de tramitação em Regime de Urgência Especial, que em súmula: 

“Altera os incisos I e II do parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal nº 

2.359/2017, e dá outras providências”, o qual foi discutido pela Vereadora Elisa 

Gomes Machado, a qual cumprimentou a todos e afirmou que já foi votada essa 

lei de isenção de juros e que, novamente, estão autorizando a prorrogação, pediu 

que houvesse mais divulgação nos meios de comunicação sobre o assunto. 

Conclui dizendo que está preocupada, pois, a data limite para a adesão, que 

venceria no dia vinte e oito de fevereiro, e que nem venceu ainda, está sendo 

prorrogada, novamente, para o dia trinta e um de março. Encerrada as 

discussões, foi colocado em votação o presente Projeto de Lei nº 1.886/2017, o 

qual obteve aprovação unânime em sua íntegra. Na sequência foi colocado em 
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deliberação o Projeto de Lei nº 1.887/2017, de autoria do Executivo Municipal, 

com pedido de tramitação em Regime de Urgência Especial, que em súmula: 

“Altera dispositivos da Lei 2.132/2013 e dá outras providências”, o qual foi 

aprovado por unanimidade. Neste momento o Senhor Presidente convocou os 

Senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária, em até uma hora, com o 

fim de deliberação do Projeto de Lei nº 1.889/2017, do Poder Executivo, com 

pedido de tramitação em Regime de Urgência Especial, e pedido do Prefeito 

para se ausentar do País dado pelo Ofício nº 063/2017. 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. 

 

  


