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

Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos vinte e nove dias do mês de 

novembro do ano de dois mil e dezoito, com início às onze horas e trinta e oito 

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 Santos (Tuti), 

Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e Valdecir José dos Santos (Mendonça). De 

princípio o Senhor Presidente cumprimentou a 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. 

Prosseguindo, solicitou a senhor secretario a leitura do Oficio nº 360/2018GP, em 

regime de urgência especial ao Projeto de Lei nº 1964/2018, o qual não havendo 

discussões, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Neste intermédio, o senhor presidente suspendeu a sessão às onze horas e quarenta e 

três minutos, com pedido de intervalo de quinze minutos e convocou as comissões 

competentes para exararem parecer ao Projeto de Lei nº 1964/2018 em regime de 

urgência especial. Retornando, às doze horas e vinte e cinco minutos. O senhor 

presidente comunicou que entrou em contato via telefone com o prefeito Asiel 

Bezerra, o qual solicitou que fosse agilizado da melhor forma e mais rápido o possível 

a aprovação deste projeto, para beneficiar os trabalhadores dentro do mês de 

dezembro, que tudo o que esta sendo feito os trâmites, emendas, convocação de 

sessões extraordinárias, haviam sido endossadas pelo Prefeito. Passando à Ordem do 

Dia, solicitou do senhor Secretário a leitura da Emenda nº 048/2018, que em súmula 

“Modificativa e aditiva ao Projeto de Lei nº 1.964/2018, que dispõe sobre a fixação dos 

requisitos específicos para progressão de carreira dos agentes comunitários de saúde e 

agentes de combate às endemias, e dá outras providências”, de autoria dos vereadores 

subscritos, a qual foi discutida pelos vereadores: Charles Miranda Medeiros que 

iniciou cumprimentando a todos, salientando que este projeto já deveria ter sido 
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discutido há algum tempo buscando a progressão salarial dos agentes. Citou para o 

público presente, os tramites de aprovação do projeto, explicando a propositura de 

emendas, bem como as características necessárias para a progressão das classes, com 

seus requisitos e atribuições de cargo que levam o servidor a ser elevado na 

progressão. Incentivou assim os mesmos a se capacitar para obter a progressão, 

afirmando que considera este projeto uma conquista para a classe, e que a sessão 

extraordinária em regime de urgência é para que possam receber o beneficio já no 

próximo mês vigente. Finalizou declarando seu voto favorável ao projeto. Elisa 

Gomes Machado cumprimentando a todos, falou sobre a emenda do projeto, que foi 

necessária para a adequação de dois pontos a serem concertados no projeto inicial. 

Esclareceu que a emenda foi assinada por todos os vereadores, resolvendo a situação 

dos servidores que estão em desvio de função, que não seriam beneficiados no projeto 

original e passaram a ser através da emenda, mas com ressalvas ao servidor que 

porventura estiver afastado por meio de atestado de saúde será beneficiado e que o 

prazo de aprovação e vigência da lei será imediato a contar da data da publicação da 

mesma, não tendo que esperar ser sancionada, beneficiando assim os servidores já no 

mês de dezembro. Mequiel Zacarias Ferreira, cumprimentando a todos, deixou seu 

parecer favorável às emendas e ao projeto, salientando que para agilizar os trabalhos a 

emenda foi realizada através da Câmara e que estas vinham a beneficiar a todos no 

geral, uma vez que esclareciam os parâmetros para o enquadramento das ACE e ACS. 

Parabenizou o trabalho da comissão e do SISPUMAF no acompanhamento deste 

projeto, bem como a vereadora Elisa pelo empenho frente ao projeto e emenda. 

Salientou que há perdas para categoria, uma vez que, esse enquadramento já deveria 

ter sido feito desde abril de 2018 e que o retroativo referente a esses meses não será 

pago, logo, é prejuízo para categoria. Além disso, ainda são lutas a serem superadas a 

falta de pagamento de periculosidade e insalubridade, tanto para essas categorias 

quanto para as demais. Finalizou agradecendo a presença e compreensão de todos. 

Após a discussão, a matéria foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Em sequência foi solicitado do primeiro secretário a leitura do Projeto 

de Lei nº 1964/2018, que em súmula "dispõe sobre a fixação dos requisitos 

específicos para progressão de carreira dos agentes comunitários de saúde e agentes de 

combate às endemias, e dá outras providências”, de autoria do Executivo Municipal, o 
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qual foi discutido pelos vereadores: Elisa Gomes Machado iniciou agradecendo ao 

prefeito Asiel Bezerra por estar a disposição em todos os momentos no qual foi 

procurado, entendendo que o tramites são demorados e burocráticos, agradeceu ao 

Claudinei, a Contabilidade e o Jurídico que se empenharam com afinco, ao presidente 

Emerson Machado por agilizar esta sessão para aprovar o projeto, ao departamento de 

Assessoria Parlamentar, pela dedicação e agilidade dos trâmites necessários, Carlos 

Marcatto, Secretário Jurídico do Legislativo por auxiliar, ao presidente do SISPUMAF 

pela união e luta juntamente aos servidores. Agradeceu a cada pessoa que direta e 

indiretamente colaboraram para o projeto se desenvolver e ser aprovado. Charles 

Miranda Medeiros agradeceu ao presidente que entrou em contato com os 

vereadores o mais rápido possível para auxiliar na aprovação deste projeto, ouvindo a 

opinião de cada um. Agradeceu ao Prefeito por ter aberto essa exceção mesmo com 

orçamento baixo e a folha de pagamento acima do normal. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu. José Eloi Crestani cumprimentando a todos parabenizou o 

Prefeito pela determinação, que mesmo com o índice da folha salarial estar acima do 

percentual estabelecido por Lei, ter esse reconhecimento com a classe dos agentes, 

estendeu os cumprimentos a vereadora Elisa. Finalizou manifestando seu voto 

favorável. Silvino Carlos Pereira Pires (Dida) agradeceu o empenho da vereadora 

Elisa e articulação para aprovação deste projeto, deixando registrado o seu voto 

favorável. Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) iniciou parabenizando a vereadora 

pela luta juntamente com os agentes, estendendo seus cumprimentos ao prefeito Asiel 

Bezerra e ao presidente do Legislativo por agilizar o mais rápido possível o regime de 

urgência referente ao projeto. Luiz Carlos de Queiróz cumprimentando a todos 

iniciou afirmando a vereadora Elisa que este é um projeto que vota com satisfação, 

agradecendo seu o empenho, bem como ao Presidente e ao Prefeito, por entenderam a 

necessidade do projeto ser aprovado em regime de urgência. Marcos Roberto Menin 

parabenizou o prefeito pela atitude em autorizar o projeto, mesmo havendo algumas 

dificuldades financeiras na prefeitura, bem como o esforço do presidente. Finalizou 

manifestando seu voto favorável. Valdecir José dos Santos (Mendonça) agradeceu 

ao prefeito pela agilidade e presteza juntamente com o presidente, e que a classe 

merece toda valorização, pois trabalha nas ruas em condições por vezes insalubres. 

Manifestou seu voto favorável para valorizar a categoria, se colocando a disposição de 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 4 de 4 
 
Avenida Colonizador Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829/3716 

email: contato@altafloresta.mt.leg.br _ site: http://www.altafloresta.mt.leg.br/ 

todos. Oslen Dias dos Santos (Tuti) manifestou seu voto favorável, afirmando que a 

categoria merece muito mais. José Aparecido dos Santos (Cidão) deixou registrado 

seu voto favorável ao projeto, pois em sua opinião a categoria mereceu o apoio para 

melhorar o salário. Emerson Sais Machado agradeceu ao prefeito pelo empenho. 

Explanou que agradece os elogios recebidos e estendeu os elogios a equipe da 

Secretária Parlamentar por agilizar e providenciar em regime de urgência o tramite 

necessário que sem esta assessoria nada poderia ter sido realizado em tão pouco tempo 

hábil, assim como a Assessoria Jurídica e a todos os vereadores que se envolveram 

para a aprovação do projeto. Após as discussões, a matéria foi colocada em votação, 

sendo aprovado por unanimidade. Neste intermédio o senhor presidente convocou a 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para proceder com a Redação Final 

do Projeto de Lei nº 1964/2018. Convocou ainda os senhores vereadores para uma 

Sessão Extraordinária para a deliberação da Redação Final, que ocorrerá num intervalo 

de dez minutos. 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 doze horas e 

quarenta e cinco minutos. 


