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Ata da décima terceira Sessão Extraordinária, da segunda Sessão 

Legislativa, da nona Legislatura, realizada nas dependências desta 

Casa, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 

com início às dez horas e quarenta e um minutos, sob a Presidência e 

presença do Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, bem 

como, a presença dos Senhores Vereadores: 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 serem 

deliberadas em outra oportunidade. Passando à Ordem do Dia foi 

solicitado ao senhor secretário a leitura da Emenda nº 049/2018, em 

segundo turno de discussão e votação, que em súmula “Aditiva e 

modificativa ao Projeto de Lei nº 1961/2018, que estima a receita, fixa 

a despesa do município de Alta Floresta/MT para o exercício de 2019, e 

dá outras providências”, de autoria da Comissão de Fiscalização e 

Acompanhamento da Execução Orçamentária, o qual não havendo 

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

segundo turno, por unanimidade. Na sequencia o senhor secretário 

realizou a leitura do Projeto de Lei nº 1961/2018, em segundo turno de 

discussão e votação, que em súmula “Estima a receita, fixa a despesa 

do município de Alta Floresta/MT para o exercício de 2019, e dá outras 

providências”, de autoria do Executivo Municipal, o qual não havendo 

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

segundo turno, por unanimidade. Assuntos gerais: o senhor presidente 

convocou os vereadores para uma Sessão Extraordinária para o dia 13 

de dezembro, quinta-feira, às 09 horas para deliberação da Redação 
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Final do Projeto de Lei nº 1961/2018. 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 dez 

horas e quarenta e quatro minutos. 


