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Ata da oitava Sessão Extraordinária, da terceira Sessão Legislativa, da nona 

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

outubro do ano de dois mil e dezenove, convocada para as 9h00min, e em 

comum acordo iniciada às 9h22min sob a Presidência e presença do 

Excelentíssimo Vereador Emerson Sais Machado, bem como, a presença, 

inicial, dos Senhores Vereadores: Aparecida Scatambuli Sicuto (Cida), Elisa 

Gomes Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), Marcos Roberto Menin, 

Mequiel Zacarias Ferreira, Oslen Dias dos Santos (Tuti), Reinaldo de Souza 

(Lau) e Silvino Carlos Pires Pereira (Dida). 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, 

solicitou a senhor secretário a leitura do OOffíícciioo  nnºº  444444//22001199//GGPP, em regime de 

urgência especial ao Projeto de Lei nº 2014/2019. Neste intermédio o senhor 

Presidente registrou a presença do vereador Charles Miranda Medeiros. O qual, 

não havendo discussão, foi aprovado com votos contrários dos vereadores Elisa 

Gomes Machado e Mequiel Zacarias Ferreira. Neste momento o senhor 

Presidente suspendeu a Sessão e convocou as comissões Permanentes, para que 

a comissões possa exalar os pareceres. Retornando aos trabalhos às 10h16min, o 

Senhor Presidente registrou a presença do vereador Valdecir José dos Santos 

(Mendonça). Passando a Ordem do Dia, foi lida e submetida à deliberação do 

plenário a seguinte matéria: PPrroojjeettoo  ddee  LLeeii  nnºº  22001144//22001199, que em súmula 

(autoriza o Poder Executivo a promover leilão para alienar veículos, sucatas e 

bens inservíveis de propriedade da Prefeitura Municipal e dá outras 

providências), de autoria do Executivo Municipal, o qual, aberta as discussões, 

foi discutido pelos vereadores: Mequiel Zacarias Ferreira, que afirmou que 

esteve acompanhando o processo do leilão desde o início do protocolo nesta 

casa, e informou que houve vários lotes do leilão, ausentes e contraditórios, e 

que mesmo questionando o Executivo, não obteve esclarecimento. Também 

afirmou que o fato de não receber as informações necessárias só evidencia a 
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fragilidade do processo. Pediu ao Executivo que cumprissem conforme as 

normativas exigidas, o que também não foi realizado. Reiterou não ser contra ao 

leilão, mas destacou que o processo precisa ser elaborado de melhor forma, e 

registrou seu voto contrário; Elisa Gomes Machado, que afirmou ser contrária 

ao projeto. Disse que fez várias ponderações para correções do projeto e as 

mesmas não foram realizadas. Falou que, por não atender às mínimas 

exigências, seu voto era contrário; Silvino Carlos Pires Pereira (Dida), que 

declarou seu voto contrário como relator da Comissão de Obras, Viação e 

Urbanismo, e justificou que acompanhou e analisou cada lote. Disse que só não 

houve solução porque o Poder Executivo não demonstrou “boa vontade”, sendo 

assim, o projeto teria seu voto contrário. Encerrada a discussão, o projeto foi 

colocado em votação, o qual foi aprovado por maioria de votos, com votos 

contrários dos vereadores Elisa Gomes Machado, Mequiel Zacarias Ferreira 

e Silvino Carlos Pires Pereira (Dida). Encerrada a Ordem do Dia, em seguida 

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 10h22min, e eu, Carlos 

Henrique de Lima Nascimento, Agente Legislativo Parlamentar, lavrei e digitei 

a presente Ata, que após lida e achada conforme vai por mim subscrita, 

deliberada, autografada e assinada pelos membros da Mesa Diretora e demais 

Vereadores. 


