
 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

fl. 1 de 1 
 
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/ 

Ata da décima segunda 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 doze 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 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 as atas das sessões anteriores não haviam sido 

redigidas em tempo hábil, ficando para ser deliberada em outra oportunidade. Passando à 

Ordem do Dia foi solicitada a leitura da Redação Final do Projeto de Lei nº 1.964/2018, 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, a qual não havendo discussão, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, 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 cinquenta e cinco 

minutos. 


