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Ata da vigésima segunda Sessão Extraordinária, da primeira Sessão Legislativa, 

da nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos vinte e oito dias 

do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, com início às dezessete 

horas e nove 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 Queiróz, Marcos Roberto Menin, Mequiel 

Zacarias Ferreira, Oslen Dias dos Santos (Tuti), Silvino Carlos Pires Pereira 

(Dida Pires) 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, foi comunicado que a ata da sessão anterior será deliberada em 

outra oportunidade. Em seguida foi solicitada a leitura do OOffiicciioo  331188//22001177, que 

solicita tramitação em Regime de Urgência Especial ao Projeto de Lei 

Complementar nº 1.928/2017, de autoria do Executivo Municipal, que em 

súmula: “altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.527/2006, e dá outras 

providências”, o qual foi discutido pelos Vereadores: Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida Pires), o qual cumprimentou a todos e deixou registrado que 

ficou acordada a rejeição do ofício e a tramitação normal do Projeto de Lei, em 

reunião com a presença do prefeito e membros da sociedade organizada. Elisa 

Gomes Machado, qual agradeceu pela realização da reunião e sua importância, 

por estarem presentes, representantes das entidades organizadas bem como o 

Prefeito Municipal, Asiel Bezerra, que entendeu que a matéria deveria ser 

amplamente discutida e levada a conhecimento da sociedade. Falou da certeza 

que o presente pedido em regime de urgência especial será rejeitado. Não 

havendo mais discussões, o referido Ofício 318/2017, foi colocado em votação, 

o qual foi aprovado, com votos contrários dos Vereadores: Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida Pires), Mequiel Zacarias Ferreira, Elisa Gomes Machado e 
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Aparecida Scatambuli Sicuto. Passando à Ordem do Dia. 1) PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  

CCoommpplleemmeennttaarr  NNºº  11..992288//22001177  qquuee  eemm  ssúúmmuullaa  ““aalltteerraa  ddiissppoossiittiivvooss  ddaa  LLeeii  

MMuunniicciippaall  nnºº  11..552277//22000066,,  ee  ddáá  oouuttrraass  pprroovviiddêênncciiaass””,,  o qual foi discutido pelos 

vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, que pontuou que o voto será feito de 

acordo com o que foi conversado na reunião. Disse que o projeto é importante, 

mas devido à conversa com a sociedade organizada não votaria em regime de 

urgência. Por fim, lembrou da polêmica que ocorreu quando votaram o Projeto 

de Lei acerca da equiparação salarial dos servidores. Elisa Gomes Machado 

disse que manterá o voto acordado com o prefeito durante reunião. Lembrou que 

o mesmo Projeto veio ano passado em regime de urgência, e foi rejeitado. Disse 

que o projeto deveria ser enviado para ser discutido amplamente com a 

sociedade, afirmando não ser possível que do ano passado até o momento não 

ter dado tempo de enviar o projeto antes para tramitação normal. Falou que não 

seria possível analisar o projeto em tempo hábil, e que tinha ficado acordado 

com as entidades organizadas que o projeto seria discutido. Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida Pires) deixou registrado o voto contrário e afirmou que sempre 

respeitou o voto dos vereadores, porém pontuou que a sociedade se sentirá traída 

devida a complexidade da matéria. Emerson Sais Machado disse que o prefeito 

pediu que fosse derrubado o pedido de urgência, porém gostaria que fosse 

votado neste momento em urgência. Afirmou que o projeto foi muito bem 

debatido e disse que o voto deve ser respeitado. Valdecir José dos Santos 

(Mendonça) disse que o prefeito não acordou e que o projeto é de grande valia 

para a sociedade. Afirmou ser uma pequena reforma pensando no bem-estar da 

sociedade, e, disse ter certeza que a sociedade não será penalizada. Pontuou que 

cada vereador tem sua opinião e existem articulações, porém conseguiram votos 

para aprovar o projeto. Mequiel Zacarias Ferreira respondeu ao vereador 

Mendonça que o projeto é bom, porém a forma com que está sendo discutido, 

não. Disse que é necessário respeitar a sociedade, pois foi chamada para 

discussão e tinham um acordo. Valdecir José dos Santos (Mendonça), 

respondendo ao Vereador Mequiel, disse crer que todos são eleitos pela 
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sociedade e que em nenhum momento a desrespeitou, e, que um parlamentar não 

deve julgar outro. Finalizando as discussões o projeto foi colocado em votação, 

o qual foi aprovado, com votos contrários dos vereadores: Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida Pires), Mequiel Zacarias Ferreira, Elisa Gomes Machado e 

Aparecida Scatambuli Sicuto. Para concluir, o Senhor Presidente comunicou 

que a ata da presente sessão seria 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 

dezoito horas e dez minutos.  

 

  


