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Ata da segunda Sessão Extraordinária, da quarta Sessão Legislativa, da nona 

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

de janeiro do ano de dois mil e vinte, convocada para as 8h e iniciada em 

comum acordo às 08h 42min, 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), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos 

Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen Dias dos Santos (Tuti), 

Reinaldo de Souza (Lau), 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. 

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 (1ª Sessão Extraordinária), a qual foi aprovada 

por unanimidade. Passando à Ordem do Dia, foram lidas, discutidas e 

deliberadas as seguintes matérias: 11))  PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nn°°  22..003322//22002200 (dispõe sobre 

revisão geral anual da remuneração dos servidores do município de Alta 

Floresta/MT, e dos servidores do IPREAF, e dá outras providências) de autoria 

do Executivo Municipal. O qual, aberto às discussões, foi discutido pelos 

vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, que cumprimentou a todas e a todos os 

presentes. Informou que todo ano o RGA (Reajuste Geral Anual) é votado e que 

todos os anos o debate é o mesmo referente ao reajuste da educação, 

considerando a questão do piso salarial da educação. Comentou que o SINTEP -  

Sindicato dos Trabalhadores da Educação solicitou uma reunião com o 

executivo, porém não foi respondido e nem atendido e que num processo 

democrático as situações precisam ser debatidas para que se resolva da melhor 

forma o impasse, e assim não prejudique os servidores da educação mais uma 

vez. Salientou que há perdas nos três últimos anos, uma vez que o Executivo 

Municipal não tem aplicado o índice relativo ao piso salarial da educação, 

passando de 15% o acumulado de perdas nesses  anos. Afirmou que irá votar, 
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mas com ressalvas ao projeto, quanto ao índice da educação, que seria de 

12,84% neste ano. Elisa Gomes Machado, que cumprimentou a todos. 

Lembrou que está no segundo mandato do prefeito Asiel, e nesses oito anos só 

um ano foi aplicado corretamente o piso salarial. Disse que a administração não 

entende que os pisos precisam ser pagos, pois existe o PCCS (Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários). Afirmou que irá votar, mas com ressalvas ao projeto; 

Mequiel Zacarias Ferreira, que registrou que como a matéria altera o 

orçamento, o vereador não poderia ofertar uma emenda, justificando o porquê 

não corrigiram na câmara a questão do índice. Luiz Carlos de Queiroz, que 

cumprimentou a todos. Disse que estava utilizando a tribuna devido à líder do 

prefeito não estar presente na sessão, porém se ela estivesse poderia explicar e 

organizar uma reunião. Colocou-se à disposição para resolução deste problema 

da educação; Oslen Dias dos Santos, que cumprimentou a todos e deixou seu 

gabinete a disposição para colaborar na resolução da problemática; Elisa Gomes 

Machado, que disse que organizará uma reunião com o prefeito e os demais 

vereadores. Parabenizou o trabalho do presidente do sindicato dos servidores 

públicos pelos serviços prestados; Silvino Carlos Pires Pereira, que 

cumprimentou a todos e colocou-se à disposição para colaborar na resolução 

desse problema; Charles Miranda Medeiros, que cumprimentou a todos os 

presentes, e disse em relação a esta diferença de mais de 8% o executivo precisa 

convidar os vereadores para debater estas situações do reajuste.  Disse que, se 

direcionando ao Rogério, presidente do Sindicato, se faz importante debater os 

direitos dos trabalhadores, pois muitos trabalham em ambientes insalubres. Fez 

mais algumas considerações. Encerrada as discussões, a matéria foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade.  22)) PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  22003333//22002200, 

(dispõe sobre o reajuste dos benefícios mantidos pelo Instituto de Previdência do 

Servidor Municipal de Alta Floresta - IPREAF) de autoria do Executivo 

Municipal. O qual, não havendo discussão foi colocado em votação, sendo 

aprovado por unanimidade.  33))  PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  000022//22002200  (dispõe sobre revisão 

geral aos servidores da Câmara Municipal de Alta Floresta/MT, e dá outras 
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providências) de autoria da Mesa Diretora. O qual, não havendo discussão foi 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Encerrada a Ordem do 

Dia, 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, às 08h 

59min, o senhor Presidente declarou encerrada a presente Sessão, e eu Carlos 

Henrique de Lima Nascimento, Agente Legislativo Parlamentar, lavrei e digitei 

a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai por mim subscrita, 

deliberada, autografada e assinada pelos membros da Mesa Diretora e demais 

Vereadores.  


