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Ata da terceira Sessão Extraordinária, da quarta Sessão Legislativa, da 

nona Legislatura, realizada nas dependências desta Casa, do dia vinte e cinco 

do mês de março do ano de dois mil e vinte, com início às 12h15min., 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, Emerson Sais Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), Luiz 

Carlos de Queiroz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias Ferreira, 

Oslen Dias dos Santos (Tuti), Reinaldo de Souza (Lau), Silvino Carlos Pires 

Pereira (Dida Pires) e Valdecir José dos Santos (Mendonça). De princípio, 

verificado o quórum e pedindo a proteção de Deus o Senhor Presidente declarou 

aberta a presente Sessão. Passando ao Expediente, informa que ata da Sessão 

anterior não foi redigida em tempo hábil e será deliberada em outra ocasião. 

Prosseguindo solicitou o senhor secretário a leitura do Ofício nº 105/2020-GP, o 

qual solicita tramitação em regime de urgência especial do Projeto de Lei nº 

2.041/2020, o qual não havendo discussão, a matéria foi posta em votação, 

sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o presidente suspende a Sessão e 

convoca as Comissões competentes para exarar Pareceres ao Projeto de Lei nº 

2.041/2020, em Regime de Urgência Especial. Retomaram os trabalhos às 

12h30min. Passando à Ordem do Dia, o senhor presidente solicitou do senhor 

secretário a leitura do Projeto de Lei nº 2.041/2020 de autoria do Executivo 

Municipal, súmula: ALTERA O CAPUT E ALTERA E ACRESCENTA 

PARÁGRAFOS NO ARTIGO 8º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.231/2014, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O qual foi aberto a discussões sendo 

discutido pelo vereador: Mequiel Zacarias Ferreira, que saudando a todas e a 

todos parabeniza a vereadora Elisa Gomes Machado pela passagem do seu 

aniversário nesta data. Esclarece em sua fala que a verba de plantão foi instituída 

no ano de 2014, porém não especificada como está agora, naquela ocasião 

estava especificado como plantão diário, o Projeto de Lei cria os períodos de 

seis e doze horas e os respectivos valores para Técnico em Enfermagem, 
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Enfermeiros e Médicos, respeitante ao momento pelo qual passa o município, 

reconhece o valor do profissional e o atendimento qualitativo; o Projeto tem 

parecer favorável do Departamento Jurídico e dispensa do estudo de impacto da 

despesa por se tratar de gasto de natureza indenizatória. Desta forma 

considerando o atual momento, tem o voto favorável do vereador Mequiel. 

Encerrada as discussões, a matéria foi posta em votação, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia, o senhor Presidente comunicou aos 

senhores vereadores que está estudando adquirir em torno de cinco a dez mil 

máscaras para serem distribuídas nos postos de saúde. Já conversou com o 

controlador interno da Câmara e o jurídico da Prefeitura para saber da 

viabilidade da aquisição pelo valor de custo de produção, que deverão ser 

adquiridas pela Prefeitura Municipal, com devolução de recurso da Câmara; 

esclarece que o recurso será da economia resultante da reforma elétrica e da 

instalação da energia solar no prédio desta Casa; e afirma não ter nada definido 

ainda, pois espera a resposta da legalidade. 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, às 12h45min., o senhor 

Presidente declarou encerrada a presente Sessão, e eu, Joel Batista da Silva, 

Assistente Administrativo, 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. 


