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Ata da 569º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

Aos 09 dias do mês de junho do ano de 2017, no Salão nobre da 

Casa Legislativa; sob a presidência do Vereador Douglas Duarte Braga: 

Inicialmente o Presidente pede ao 1º Secretário da Casa Vereador Cícero 

Roberto Barros para fazer a chamada dos vereadores. Compareceram os 

seguintes Vereadores: Cícero Roberto Barros, Douglas Duarte Braga, 

Diógenes Allan Farias Medeiros, Ednaldo Pereira dos Santos, José Amelício 

da Silva, José Cicero Lourenço da Silva, Luiz Silva Bezerra, Michele dos 

Anjos Silva, Patrício Vilela. Em nome de Deus o Presidente declara aberta a 

sessão. Abrindo os trabalhos o Presidente pede ao redator de atas para 

fazer a leitura da ata da sessão anterior; após a leitura o Presidente coloca 

a ata em discussão e votação. Onde a mesma foi aprovada por 

unanimidade com ressalva dos Vereadores Cícero Roberto Barros e 

Diógenes Allan Farias Medeiros. Dando continuidade o Presidente pede ao 

1º secretário para fazer a leitura do material de expediente. O 1º secretario 

faz a leitura da correspondência recebida, o comunicado de nº 006 2017 

sobre a liberação financeira para o Fundo Nacional de Educação. Não 

havendo, mas nada no material de expediente, o Presidente passa os 

trabalhos para o pequeno expediente, apresenta três requerimentos, em 

seguida pede ao secretário para fazer a leituras dos requerimentos 

apresentados, Requerimento nº 02/2017 que solicita do poder executivo os 

balancetes referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 

acordo com regimento interno e a lei de responsabilidade fiscal, o de nº 

03/2017 que solicita da Secretaria Municipal de Saúde o extrato bancário 

atualizado da conta 006240070, agência 0459-0 da caixa econômica 

federal e por último o requerimento de nº 04/2017 que solicita da 

Secretaria Municipal de Educação cópia da folha de pagamento dos 

servidores efetivos e contratados nos quadros de 40 e 60 horas, todos de 

autoria do Vereador Cícero Roberto Barros. Após a leitura dos 

requerimentos o vereador Diógenes Allan Farias Medeiros faz uso da 

palavra e parabeniza o colega Cícero Roberto Barros pela iniciativa e diz 

que também já tinha solicitando essa relação do quadro de funcionários 

da educação, e a Secretaria lhe deu como resposta que estavam 

fazendo um cadastro de servidores e não tinha no momento essa relação, 

o vereador diz que em sua opinião não existe uma Secretaria que não tem 

nem se quer uma parcial do quantitativo de funcionários e pergunta como 

é feito o pagamento a esse pessoal se nenhum deles tem esse cadastro, 

finaliza parabenizando mas uma vez o colega Cícero Roberto Barros. 

Dando continuidade o Presidente abre o grande expediente e apresenta 

um ofício de nº 111/2017 de autoria do Poder Executivo onde convida a 

esta  casa para os festejos alusivos em comemoração aos 57 anos de 

Emancipação Política de Monteirópolis e em anexo a programação da 

festa; o ofício de nº 110/2017 que encaminha dois Projetos de Leis de 
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autoria do executivo os de nº 04 e 05 de 2017;  Projeto nº 04,2017 que dá 

nome ao Centro de Convivência e Fortalecimento e Vínculo do Município 

de Monteirópolis e da outras providências, e o Projeto de nº 05/2017 que 

dá nome ao Prédio onde Funciona o Centro de Reabilitação do Município 

de Monteirópolis da outras providências; Em seguida passa ao 1º 

Secretário para fazer a leitura da mensagem e os projetos de nº 04 e  05 de 

2017 que chegou com pedido de urgência para aprovação; Feita a leitura 

dos projetos o Presidente comunica aos colegas vereadores que colocara 

os projetos em discussão e votação por dois motivos, os mesmo foram 

encaminhados a esta casa com pedido de urgência e que não haverá 

sessão na próxima sexta-feira e consulta o plenário, todos foram de acordo 

o Presidente coloca os referidos Projetos de nº 04 e 05 de 2017 em 

votação, onde os mesmo foram aprovados por unanimidade; Após a 

votação o 1º Secretário da casa faz uso da palavra que cumprimenta a 

todos presentes e comunica que o governo do estado irá doar, não sabe 

se ainda esse ano, uma ambulância aos municípios alagoanos ,e 

Monteirópolis ficará com cinco ambulâncias em funcionamento e pede 

que cuidem com carinho do nosso patrimônio para que continue só 

aumentando e com isso a população sairá sempre ganhando e agradece 

ao espaço; O Presidente lembra que o Deputado Estadual Rodrigo Cunha 

postou um vídeo onde o mesmo fez uma visita a SAMU da cidade de 

Arapiraca e ficou impressionado com a situação caótica, não havendo 

nem lugar para os funcionários descansarem, e que nós fiscalizadores  

tomemos como exemplo para essa ação do deputado para que 

intensifiquemos ainda mais, para que a situação em nosso município 

chegue ao ponto de calamidade e sucateamento de nossas 

ambulâncias; Em seguida o Presidente faculta a palavra aos vereadores; A 

primeira a se pronunciar foi a vereadora Michelle dos Anjos Silva que 

cumprimenta a todos presentes e diz que participou da reunião da 

educação  e que no facebook uma pessoa  estava cobrando  a esta 

casa sobre o aumento, diz que na reunião foi feito um estudo sobre o 

aumento, e lembra que ela é professora e hoje está como vereadora e 

assim como todos os colegas de profissão quer o aumento e irá buscar 

seus direitos  mas o que foi visto na reunião, e que a realidade é triste, pois, 

o problema vem de gestões passadas e o resultado disso é a piora da 

educação, diz também que a folha de pagamento está encharcada de 

funcionários e o correto seria, professor doente ser afastado por perícia 

médica e receber pelo IAPREM como também funcionários aposentados e 

não pelo o quadro de 60, continua dizendo que não existe nenhuma lei 

aqui no município para pagamento de gratificação a coordenadores e 

na sua opinião esses pagamentos estão errados e pede que o executivo 

regularize de forma correta  essa situação, e que não ficou esclarecido na 

reunião se haverá aumento ou não pois nada ficou definido e que haverá 

outra reunião com o gestor para tentarem achar uma alternativa, que na 
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sua opinião deve haver um remanejamento sério para que possa ser dado 

um aumento digno a essa classe. O Procurador Jurídico da casa Marcos 

Valério pede licença para perguntar a vereadora se ela tem os dados de 

quantos compõe o quadro de funcionários efetivos e contratados na 

educação. A vereadora Michelle dos Anjos Silva responde dizendo que o 

estudo foi feito em cima de 116 funcionários sendo 37 professores 

contratados e não sabe ao certo se esses dados estariam corretos, mas 

sabe que o município hoje tem 1.800 alunos e que fazendo a divisão 

teriam mais ou menos as quantidades necessárias para cada função da 

área da educação, e o que foi dito na reunião com os dados que foram 

apresentados não haverá aumento. O Vereador Diógenes Allan Farias 

Medeiros diz que à um ano atrás essas cadeiras estavam cheias de 

professores reivindicando seus direitos e hoje não estão se manifestando, e 

pergunta como irão conseguir seus direitos sem buscarem e que viu uma 

foto da reunião e só visualizou pessoas que estão ganhando gratificação 

participando, e assim fica muito difícil a classe ganhar algo. Diz também 

que a folha da educação está cheia e inclusive já aconteceu o 

pagamento da classe, e que conseguiu com a Ex-Secretaria de Educação 

o valor da folha da classe dos 40 que e de R$144.168,78 (cento e quarenta 

e quatro mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos) e a 

classe dos 60 o valor de R$ 344.034,81 (trezentos e quarenta e quatro mil, 

trinta e quatro reais e oitenta e um centavos) isso sem o desconto do 

IAPREM sendo também somente dados do quadro dos efetivos, e que 

entrou nos cofres do executivo o valor de R$ 478.000,00 (quatrocentos e 

setenta e oito mil reais), pois havendo dinheiro nos cofres públicos o 

porquê o atraso aos pagamentos, e se os estudos mostram que não há 

dinheiro para aumento o porquê contratam, pede que a classe acorde e 

busquem seus direitos, pois estão deixando de lado, no mas agradece o 

espaço cedido. A Vereadora Michelle dos Anjos Silva diz que não se sabe 

a veracidade desses R$ 400.000,00, como também esses valores passados 

pela Ex-Secretaria, pois só acredita vendo a folha atualizada e que as 

informações que ela passou foi obtida pelo espelho apresentado ao 

SINTEAL, e que é professora e irá buscar sim os seus direitos e de seus 

colegas. Em seguida o Vereador Patrício cumprimenta todos presentes e 

diz que a classe de professores deve fazer como Arapiraca reivindicar e 

até paralisar por seus direitos, e que estão hoje no quinto mês e os 

pagamentos foram até pagos antecipadamente. E que na sua opinião 

devem refazer esses cálculos e comunica que o Senador Benedito de Lira 

está tentando trazer mais duas escolas para Monteirópolis e que elas 

cheguem com um padrão que possa atender todas as necessidades e 

agradece o espaço, O próximo a usar da palavra foi o Vereador Luiz Silva 

Bezerra cumprimenta a todos reforça as palavras do vereador Diógenes 

Allan Farias Medeiros com relação o sumiço dos professores reivindicando 

seus direitos, observou também do ano passado para cá o sumiço dos 
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sindicalistas, e que a cobrança seja feita de maneira correta e 

transparente para que nenhuma das partes saiam prejudicadas e faz uma 

solicitação a mesa diretora que essa casa seja transparente par que se 

possa cobrar com mais firmeza a transparência do executivo, agradece o 

espaço. Em seguida o Vereador Cícero Roberto Barros faz um relato sobre 

a educação que em gestões anteriores no mês de abril já começavam a 

reivindicar o aumento e não sabe o que está acontecendo por que a 

classe está tão quieta e que a história que o dinheiro não dá para dar o 

aumento ele não acredita, e oposição a gestão atual e cobra para que 

Monteirópolis não retorcesse ainda mais e que está nesta casa para 

apoiar o povo e pede a classe que grite na rua reivindique por seus direitos 

e tenham a certeza que terão apoio desta casa e ele como vereador 

estará cobrando dentro da lei os direitos do povo monteiropolitano e 

agradece a todos presentes. Após amplos debates entre os vereadores 

com relação a administração atual do poder executivo e da educação, o 

Presidente comunica que a próxima sessão será dia 30 de junho para 

apreciação dos pareceres das comissões com relação aos projetos que 

estão tramitando nas comissões. No mais agradece a presença de todos 

na sessão e Em nome de Deus encerra a sessão ordinária; e para Constar 

eu ___________ Redator de atas da Câmara Municipal lavrei a presente ata 

que será assinada por mim e pelos vereadores que a aprovam; Sala das 

Sessões da Casa Legislativa Vereador  ___________-_-__, aos 09 de junho de 

2017. 


