
 

 

Ata da reunião realizada nas dependências da Câmara Municipal, realizada no dia 29/05/2017,  do 

ano de dois mil e dezessete, ás quinze horas (15:00),  situada a Avenida Lions Internacional Oeste, 

2021, Centro de Peixoto de Azevedo, Estado de Mato Grosso, reuniu - se os senhores vereadores, 

Gilmar Santos Souza – PR, Nilmar Nunes de Miranda –DEM,   Paulo Cezar Dendena – PMDB,  

Alexsandro Manhaguanha – PSD, José Manoel da Silva, Ambrósio Pereira de Carvalho e 

Raimundo Irael Pires de Oliveira – PSC, Flávio Gomes da Silva, para realizarem  reunião com 

Secretários Municipais da Prefeitura de Peixoto de Azevedo, conforme solicitado através de 

requerimento aprovado em plenário, onde foram convidados alguns secretários: Dra. Soraya 

Cristine Carvalho Duarte, Assessora Jurídica, Dra. Ariene Franciany de Abreu, Assessora Jurídica, 

Dra. Nilceia Correa, Assessora Jurídica, Edvaldo Ribeiro Gomes, Controle Interno, Dando início a 

reunião o Presidente da Câmara Municipal Paulo Cesar Dendena, e demais vereadores solicitaram 

esclarecimentos referente alguns, departamentos, licitações, parte Jurídicas, sendo esclarecidas os 

motivos da morosidade dos tramites, ressalta – se que quanto a morosidade dos tramites 

levantadas, foi esclarecido que o processo começa nas Secretarias, com o pedido do Secretário 

gestor da pasta, que encaminha para o Secretário de Administração para obediência dos tramites 

internos relativos, as dividas cotações de preços e demais atos. A autonomia de cada funcionário 

está descrita nas atribuições que a lei lhe confere, sendo que ao setor jurídico e a análise da 

legalidade do processo, mais precisamente do edital e seus anexos. Os mesmos não têm autonomia 

para tal, somente após uma solicitação do Secretário de Administração quando encaminhado ao 

Prefeito e só após encaminha aos departamentos para analisar os requisitos da Lei. E que em 

momento algum tentam barrar o andamento da administração, estão sempre a disposição e que 

esse tabuleiro vai ser colocado no lugar com paciência e cooperação de todos. Os vereadores como 

fiscal do povo solucionaram várias questões, ficando claro a responsabilidade de cada 

departamento da Prefeitura, cada caso é um caso e todos devem respeitar cada departamento e 

defender o município, e, deixando claro que são funcionárias concursadas e efetivas do Município 

a gestão muda mais as Leis são as mesmas, Vanilza Ribeiro Chagas, contadora disse que todo 

processo que chega no setor e despachado dentro do prazo. Edvaldo, controlador, apontou que a 

pessoa mais indicada para falar sobre o processo de licitação seria o Secretário de Administração. 

Após todos colocarem seus posicionamentos sobre o assunto e amplo debate, o Presidente da Mesa 

Diretora da Câmara, constatou haver solucionado parte das dúvidas e deu por encerrada a reunião. 

 

 

 
 


