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

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, aos onze dias do 

mês de janeiro de dois mil e dezessete, com início às onze horas e trinta 

minutos, conforme convocação dada por meio do Memorando nº 

004/2017, de 10 de janeiro do corrente, sob a Presidência e presença do 

Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, bem como, a presença 

dos Senhores Vereadores: Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes 

Siqueira, José Aparecido dos Santos (Cidão), José Elói Crestani, Luiz 

Carlos de Queiroz, 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 colocada em discussão e votação a Ata da 

Sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Passando à Ordem 

do Dia, foi colocado em deliberação o Projeto de Decreto Legislativo nº 

001/2017, de autoria da Mesa Diretora, com pedido de tramitação em 

Regime de Urgência Especial, que em súmula: “Dispõe sobre autorização 

ao Prefeito para se ausentar do país para tratar de assuntos do município”, 

o qual foi discutido pelo Senhor Presidente, Emerson Sais Machado, a 

qual cumprimentou a todos e agradeceu a presença dos Vereadores. 

Inicialmente explicou que a antecipação da Sessão que seria realizada 

amanhã, e transferida para hoje, deu-se em face da relevância da 

aprovação, com isto, proporcionando a celeridade de alguns assuntos 

burocráticos na Prefeitura que dependem da assinatura da Vice-prefeita. 

Agradeceu, também, aos Servidores que se empenharam na antecipação 

da Sessão. Encerrada as discussões, foi colocado em votação o presente 

Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2017, de autoria da Mesa Diretora 

da Câmara Municipal, com pedido de tramitação em Regime de Urgência 
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Especial, o qual obteve aprovação unânime em sua íntegra. Na sequência, 

o Senhor Presidente comunicou os Senhores Vereadores que a Ata desta 

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. 

 

  


