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Ata da trigésima quinta 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 dezesseis horas e quarenta 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), 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, foi colocada em deliberação a Ata da 34ª Sessão Extraordinária, a qual foi 

aprovada por todos. Passando à Ordem do Dia, foi solicitada ao Secretário a leitura: 1) 

Projeto de Lei nº 1944/2017, em regime de urgência especial, que “autoriza a doação de área 

a Cooperativa Habitacional Amigos Unidos de Samambaia, e dá outras providências”, de 

autoria do Executivo Municipal, a qual foi discutida pelos vereadores: Elisa Gomes 

Machado, iniciou agradecendo o Doutor Carlos, advogado da Câmara, por ter vindo dar o 

parecer jurídico do projeto, ressaltando a importância do projeto, e a carência de habitação 

popular que o município tem. Falou de sua preocupação sobre a não construção das casas 

populares, devido, em outras ocasiões a área ter sido doada e as casas não terem sido 

construídas. Finalizando, disse que solicitou o parecer jurídico para ficar mais tranquila em 

relação ao projeto, afirmando seu voto a favor. Mequiel Zacarias Ferreira disse que fez a 

leitura do projeto, estando tudo certo a empresa junto ao Ministério da Cidade, quanto à 

regularização para execução desse tipo de obra, não tendo nenhum tipo de notificação contra 

a empresa. Falou que o projeto em relação às Leis nº 2147 e 2257 está mais bem elaborado, 

pois os primeiros tinham mais pontas soltas. Finalizando, disse que o projeto está tranquilo, 

precisando somente do parecer jurídico. Oslen Dias dos Santos "Tuti" disse que está no 

terceiro mandato, vai votar a favor do projeto, mas argumenta que já votou vários projetos de 

doação de áreas sem êxodo. Falou que espera que essa empresa seja idônea, e faça acontecer, 

que as casas populares seja um projeto real, porque a população do município está 
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necessitando muito. Charles Miranda Medeiros disse que fica esperançoso com o projeto, 

pois acompanha a boa intenção do município em construir as casas populares, argumentando 

que o projeto discutido vai trazer desenvolvimento e qualidade de vida as pessoas do 

município. Finalizando, ressaltou que o indicador epidemiológico de desenvolvimento do 

município não é casa popular, e sim indústria, e espera que sejam abertas oportunidades. 

Valdecir José dos Santos iniciou parabenizando o ex-vereador Bernardo, pelo esforço que 

tem feito pelo município. Disse que a parte burocrática do projeto o município tem feito, 

argumentando que agora vai sair. Finalizando deixou registrado que se não der certo dessa 

vez, deve-se elaborar um projeto e doar os 412 terrenos do município para as pessoas 

construírem suas casas. Emerson Sais Machado parabenizou o ex-vereador Bernardo pelos 

trabalhos, em seguida o presidente parabenizou os vereadores por ter atendido o chamado 

para a sessão extraordinária. Finalizando, disse esperar que o governo agora faça sua parte, 

para que tudo de certo, porque as pessoas necessitam dessas casas. Encerrada as discussões, 

foi colocada em votação, a qual, atingida o quórum legal exigido de 2/3 foi aprovado, por 

unanimidade. 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 dezessete horas e três minutos. 


