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

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos dez dias do mês de 

outubro do ano de dois mil e dezessete, com início às onze horas e vinte minutos, 

conforme convocação dada na sessão anterior, 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 à 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 não havia sido redigida 

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

Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicitou do soberano plenário autorização 

para a leitura, discussão e votação das emendas em blocos, exceto a 021/2017, o 

que foi acordado por todos. 1) Emendas nº 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 

016, 017, 019, 020 e 022/2017 (conforme autoria e assuntos que especificam), em 

segundo turno de discussão e votação, que não havendo discussões, foram 

colocadas em votação, as quais, atingido o quórum legal exigido de 2/3, foram 

aprovadas por unanimidade. 2) Emenda 021/2017, em segundo turno de discussão 

e votação, de autoria da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da 

Execução Orçamentária, a qual, lida pelo Secretário, o Senhor Presidente a 

colocou em discussão, comunicando aos vereadores que o tempo destinado a cada 

um seria de três minutos. A primeira a usar da Tribuna foi a Vereadora Elisa 

Gomes Machado, inicialmente cumprimentou os servidores da saúde, deixando 

uma reivindicação na tribuna para que os salários dos servidores saiam em dia. 

Mencionou que as Emendas lidas e aprovadas já haviam sido discutidas, em 

primeiro turno. Explanou que várias emendas foram discutidas juntamente com o 
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Conselho de Saúde, e trarão muitos benefícios a população do município. Sobre a 

Emenda 021/2017 que é de autoria da Comissão de Fiscalização, acentuou que a 

mesma tira a ação da Câmara para a realização de concurso público, afirmando 

que a partir do próximo ano não haverá mais concurso no Legislativo Municipal. 

Disse lamenta este fato e afirma que não haverá tempo hábil de realizar o concurso 

ainda este ano, e a nos próximos anos a Câmara só terão nomeados com exceção 

dos atuais efetivos. Deixa seu repúdio e indignação com a emenda apresentada. 

Em seguida fez uso da palavra o Vereador Emerson Sais Machado que disse ser 

lamentável ouvir as palavras da vereadora, explicando a todos os presentes sobre a 

emenda, falou que foi procurado pelo Controlador da Câmara que o orientou que 

deveria colocar no PPA somente aquilo que irá realizar, sendo também um 

apontamento do Tribunal de Contas. Sobre a fala da vereadora quando diz que a 

Câmara não terá concurso este ano, a mesma não tem informação nem 

entendimento do que está falando, afirmando que o projeto do concurso está 

pronto, aguardando apenas a discussão com o promotor de justiça sobre a carga 

horária de alguns cargos. Acrescentou dizendo que existe uma determinação da 

Promotoria para realização do concurso em até 180 dias. Mencionou que a 

licitação do concurso será feita ainda este ano, e se no próximo ano quiserem fazer 

outro concurso, é só fazer uma emenda. Disse que a vereadora não participa das 

reuniões, e, afirma que se estiver fazendo alguma coisa errada renuncia seu 

mandato, indagando se a vereadora teria coragem de fazer o mesmo. Continuando 

a discussão fez uso da palavra o Vereador Mequiel Zacarias Ferreira, 

cumprimentou a todos afirmando ser solidário com a luta dos profissionais da 

saúde. Disse que em relação ao seu voto, esteve conversando com o Diretor de 

Planejamento da Prefeitura, Diony, e foi orientado pelo mesmo que, tudo que for 

para acontecer nos próximos quatros anos tem que estar contido no PPA. Falou 

que o PPA pode ser revisado anualmente, mas a autoria tem que ser do Executivo, 

e, neste aspecto, acredita que deveria estar previsto, não sendo necessário remover. 

Em seguida usou a tribuna o Vereador Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) onde 

cumprimentou os servidores da saúde presentes, informando que tem cobrado da 
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Administração Pública à regularização dos salários. Disse que a matéria é tranquila 

e não tinha necessidade de tanto desgaste para a Câmara, acreditando que foi falha 

da Controladoria a orientação para a Emenda. Menciona que o concurso tem que 

constar no PPA, por ser um planejamento para quatro anos, acentuando que se o 

Presidente conseguir realizar o concurso está tudo bem. Afirma que a Vereadora 

Elisa está certa, que tem cargos que devem ser efetivados, frisando que se o 

concurso não constar no PPA poderá abrir brechas para qualquer cidadão contestar 

o concurso na justiça. Continuando as discussões o Vereador Valdecir José dos 

Santos (Mendonça) cumprimentou os servidores da Saúde. Disse que acredita no 

Presidente, Vereador Emerson Machado, e não vê dificuldades na Emenda, 

acreditando ser possível o concurso na Câmara. Falou que o Controlador explanou 

muito bem sobre a emenda e que os vereadores querem o bem da sociedade. Em 

seguida o Vereador Emerson Sais Machado disse novamente que foi orientado 

pelo Controlador da Câmara para fazer a Emenda, e retirar as ações que não 

seriam executadas. Respondeu ao Vereador Dida que, se pelo menos a licitação for 

feita este ano, o ano que vem poderá realizar o concurso tranquilamente, por estar 

assegurado dentro do PPA deste ano, e que, se o ano que vem a Câmara precisar 

realizar outro concurso é só fazer uma Emenda no PPA. Após, usou novamente a 

tribunal a Vereadora Elisa Gomes Machado, esclarecendo que não participou da 

reunião por não fazer parte da Comissão, afirmando que, quando vem votar um 

projeto faz um estudo criterioso. Falou que seu voto é através do entendimento da 

matéria discutida, e vem à tribuna para defender o direito do servidor público. 

Afirmou que irá torcer para que o concurso aconteça este ano, e que, se não 

acontecer, irão depender do Executivo fazer uma emenda no PPA, frisando que 

vereador não faz emendas em PPA. Em seguida o Vereador Charles Miranda 

Medeiros, fez uso da palavra cumprimentando os servidores da saúde. Falou que 

no período em que foi Presidente da Casa não estava previsto o concurso público, 

e nesse sentido foi solicitado e autorizado pelo Executivo, através de um projeto de 

lei aprovado. Após, o concurso foi preparado e executado pela próxima Gestão 

sem nenhum problema. Salientou que o presidente atual está com a documentação 
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pronta, dependendo somente da Promotoria para iniciar, podendo deixar tudo 

pronto para sua realização no próximo ano. Caso não consiga, que faça a 

solicitação junto ao executivo para fazer uma emenda, e após, realizar o concurso. 

Encerrada as discussões, a Emenda nº 021/2017, em segundo turno, foi colocada 

em votação, a qual, atingido o quórum legal exigido de 2/3 foi aprovada, com 

votos contrários dos Vereadores: Elisa Gomes Machado, Demilson Nunes 

Siqueira, Mequiel Zacarias Ferreira e Silvino Carlos Pires Pereira (Dida). 3) 

Projeto de Lei nº 1921/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe 

sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2018-2021 e dá outras providências, 

em segundo turno, discussão e votação, que foi discutido pela Vereadora Elisa 

Gomes Machado, qual informou que o projeto em votação é para os próximos 

quatro anos, deixando um pedido a população, que a ajude a fiscalizar, dizendo 

que o orçamento para o próximo ano será de 132 milhões e se bem planejado não 

precisará os funcionários paralisarem suas atividades para lutar pelos seus direitos 

que é salários em dia. Finalizando as discussões, o Projeto de Lei nº 1921/2017 foi 

colocado em votação, o qual, atingido o quórum legal exigido de 2/3 foi aprovado, 

por unanimidade. Para concluir, o Senhor Presidente convocou os vereadores para 

uma Sessão Extraordinária em até 20 minutos, com a finalidade de deliberação do 

Projeto de Lei nº 1.933/2017 em regime de urgência especial, logo, 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 

onze horas e quarenta e oito minutos.  

 

  


