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Ata da primeira Sessão Extraordinária, da terceira Sessão 

Legislativa, da nona Legislatura, realizada nas dependências desta 

Casa, aos vinte quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 

dezenove, com início às nove horas e vinte sete 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, Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e Valdecir José dos 

Santos (Mendonça). O Senhor Presidente cumprimentou a todos e 

solicitou do Senhor Secretário a leitura da lista de presença, o qual 

assim o fez. Neste intermédio senhor presidente fez saber a ausência 

dos vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida) e Oslen Dias 

dos Santos (Tuti). 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 

(15ª Sessão Extraordinária) do exercício de 2018, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Passando à Ordem do Dia, foi 

solicitada ao Secretário a leitura do Projeto de Lei nº 001/2018, que 

em súmula “dispõe sobre revisão geral e aumento à remuneração dos 

servidores da Câmara Municipal de Alta Floresta/MT, e dá outras 

providências”, de autoria da Mesa Diretora, o qual foi discutido pelo 

vereador Emerson Sais Machado que iniciou cumprimentando a 

todos os presentes. Disse que o projeto está concedendo a revisão 

geral no qual os servidores têm direito e também um pequeno 

aumento, totalizando um total de cinco por cento. Fez mais algumas 

considerações, agradeceu Após a discussão, a matéria foi colocada 

em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Neste intermédio 

o presidente fez o uso da palavra, desejando a todos um ano de 
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muitas conquistas. E aos vereadores dizendo que as batalhas serão 

grandes, e as recompensas serão ainda maiores. Em seguida 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 nove horas e trinta e um minutos. 


