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Ata da trigésima quarta Sessão Extraordinária, da primeira Sessão Legislativa, da 

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

de dezembro do ano de dois mil e dezessete, com início às nove horas e onze 

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), Luiz Carlos de Queiroz, Marcos 

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

Carlos Pires Pereira (Dida) 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, foram colocadas em deliberação as atas da 30º, 31º, 32º e 33º Sessões 

Extraordinárias, as quais foram discutidas pelo vereador Mequiel Zacarias Ferreira, o 

qual deixou registrado que não houve tempo hábil para realizar a leitura das atas que 

seriam votadas e que também não iria votar contrario. Em seguida as atas foram 

aprovadas por todos. Passando à Ordem do Dia, foi solicitada ao Secretário a 

leitura: 1) Projeto de Lei nº 1943/2017, em regime de urgência especial, que 

"regulamenta o art. 55, § 2º, incisos XXI, XXII, XXIII e art. 56, item 21 da Lei 

Municipal 1527/2006 e dá outras providências", de autoria do Executivo Municipal, 

a qual foi discutida pelos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, cumprimentando 

a todos, disse que iria votar contrário ao projeto, por ser uma cópia do projeto do 

município de Bauru e Eunápolis, e, que o projeto original, tem 30 artigos, sendo 

dividido em quatro capítulos. Acrescentou que o projeto em questão é um resumo, e 

há uma série de elementos que ficaram soltos, não estando organizado da maneira 

que deveria ser, podendo ter dupla interpretação. Mencionou que também será 

realizada uma cobrança imediata, que provavelmente não foi discutida com as 

pessoas que serão afetadas, considerando também que o projeto institui multa de 

cinco mil reais, para as empresas que não mandarem relatórios mensais, ressaltando 

que a multa é extremamente pesada, havendo necessidade de ser melhor discutida. 
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Finalizando, disse que há também vários erros de português no projeto e que devem 

ser verificados, sendo importante fazer da melhor maneira possível para não causar 

danos. Elisa Gomes Machado, cumprimentando a todos, afirmou que seu voto é 

contrário ao projeto, ressaltando que desde o dia anterior está tentando buscar 

informações sobre o projeto, ligando na prefeitura e não obtendo êxodo. Sugeriu se 

este projeto poderia ser regulamentado por decreto, mas não conseguindo a 

informação. Disse que não está acontecendo às reuniões com o líder do prefeito, 

devido os projetos estar vindos com urgências e votados facilmente, afirmando que 

os projetos precisam ser discutidos. Em seguida indagou se a Comissão de 

Legislação discutiu o projeto, e não avisaram os vereadores. Finalizando disse que é 

período de recesso e não tem parecer jurídico, afirmando que o projeto é complexo. 

Encerrada as discussões, foi colocado em votação, a qual, atingida o quórum legal 

exigido de maioria absoluta, foi aprovado, com votos contrários dos vereadores: 

Elisa Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. 2) Projeto de Lei nº 1945/2017, 

em regime de urgência especial, que “dispõe sobre a ampliação do limite para 

abertura de créditos suplementares e o remanejamento de saldo orçamentário durante 

a execução do orçamento municipal no exercício de 2017 e altera a redação do art. 5º 

da Lei Municipal n.º 2.349, de 23 de dezembro de 2016, especial na estrutura da Lei 

2349/2016, Lei Orçamentária Anual do município do exercício de 2017 e dá outras 

providências”, de autoria do Executivo Municipal, a qual foi discutida pelos 

vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, disse que discutiram recentemente sobre os 

percentuais na votação das peças, sendo o projeto um exemplo prático. Nessa 

questão do percentual, pontuou que seu voto é favorável por ser relativo à questão 

dos salários, mas fez uma ressalva relativa ao artigo 4º de ser retroativo a outubro. 

Finalizando disse ser preocupante por já estarem em dezembro, pedindo ao Líder do 

Prefeito explicações sobre o projeto, porque não conseguiram falar com o Luis e com 

o Diony, do administrativo da Prefeitura. Elisa Gomes Machado iniciou pedindo 

que o Líder do Prefeito explique o projeto. Em seguida ressaltou que sempre espera 

que o Líder faça reunião com os Vereadores, porque até o ano anterior sempre que 

chegava um projeto, o líder chamava todos para discutir, e que os vereadores 
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precisam saber o que estão votando. Disse que, com esse projeto se percebe o que já 

foi gasto e hoje precisa consertar, sendo retroativo a outubro. Finalizando pede aos 

vereadores que tem livre acesso ao Prefeito que cobre que o mesmo tenha mais 

cuidado na sua administração. Charles Miranda Medeiros disse que se sente a 

vontade em votar a favor do projeto, porque já viveu está mesma situação quando foi 

presidente da Câmara, no mandato da ex prefeita Maria Izaura, quando um projeto 

chegou em regime de urgência, no qual conversaram e votaram a favor, sendo na 

época a maneira de salvar o fim de ano dos servidores, e que hoje não seria diferente. 

Valdecir José dos Santos disse que tem certeza que todos os vereadores sabem o 

que é a suplementação, e tem o entendimento político. Disse que tem as comissões, e 

que quando vem projeto para as sessões os vereadores já tem na cabeça se é 

favorável ou não, e na tribuna não se consegue virar voto de vereador, e não vai 

perder seu tempo pedindo voto, porque todos já tem conhecimento do projeto em 

discussão. Elisa Gomes Machado disse que quando menciona que os projetos 

precisam ser discutidos é porque os projetos de regime de urgência quando vem para 

a Câmara no período de recesso, não tem Comissão e nem parecer jurídico.  Falou 

que não adianta o Vereador ficar bravo, porque os projetos em regime de urgências 

precisam ser esclarecidos com os vereadores. Finalizando disse que vai votar a favor 

por conta da folha de pagamento de dezembro dos funcionários. Valdecir José dos 

Santos retornou afirmando não estar nervoso, dizendo que as discussões na tribuna 

são normais. Disse que um parecer jurídico em um projeto é apenas explicações para 

quem iniciou em uma escola, onde está começando a aprender todas as coisas, não 

sendo o caso dos vereadores que já tem o conhecimento. Aparecida Scatambuli 

Sicuto, cumprimentou a todos, ressaltando que todos os colegas tem razão, em 

relação ao projeto que está sendo votado. Disse que votará a favor, mas sabe que 

realmente o projeto é retroativo, e se não fizer o prefeito responde. Finalizando, disse 

esperar que no próximo ano fosse resolvido, que aconteça a reunião antes das 

sessões, para que não aconteçam desgastes desnecessários. Luiz Carlos de Queiroz 

falou como Presidente da Comissão de Fiscalização Orçamentária, foi procurado 

pela comissão técnica da Prefeitura, e pediu que o Diony conversasse com os 
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vereadores, principalmente com o vereadora Eliza e o vereador Mequiel. Encerrada 

as discussões, foi colocada em votação, a qual, atingida o quórum legal exigido de 

2/3 foi aprovado, por unanimidade. Para concluir, não havendo pedido de 

explicações pessoais, o Senhor Presidente desejou a todos os vereadores, 

funcionários e suas famílias um Feliz Natal, salientando que as diferenças de idéias 

devem ficar na tribuna, e que no ano de 2018 possam respeitar uns aos outros. 

Ressaltou que tem mais um ano na Presidência, se colocando a disposição para 

ajudar os companheiros, e que tudo o que foi combinado foi cumprido. Na 

sequencia, 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 nove 

minutos. 


