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Ata da 571º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

 

Aos 04 dias do mês de agosto 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, Diógenes Allan Farias 

Medeiros, Douglas Duarte Braga, Ednaldo Pereira dos Santos, José Amelício 

da Silva, Luiz Silva Bezerra, Michele dos Anjos Silva, Patrício Vilela Amorim. 

Em nome de Deus o Presidente declara aberta a sessão. Abrindo os 

trabalhos o Presidente pede ao Secretário que faça a leitura da ata da 

sessão anterior; após a leitura o Presidente coloca a ata em discussão e 

votação. Onde a mesma é aprovada por unanimidade. Dando 

Continuidade aos trabalhos o Presidente pede para o Vereador Cícero 

Roberto Barros para fazer a leitura do material de expediente, onde foi lido 

todo material; Dando continuidade o Presidente apresenta o Grande 

expediente, onde em pauta está os Projetos de nº 03/2017 que trata do 

Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e a emenda modificativa 

do vereador Cícero Roberto Barros; o de nº 06/2017, o de nº 07/2017 que 

pede suplementação para a secretaria de assistência social, e por fim o 

de nº 08/2017 que pede autorização de crédito especial para casa 

legislativa; Em seguida o Vereador Diógenes Allan Farias Medeiros fala 

sobre o Projeto de nº 07/2017 e diz que não quer atrapalhar ninguém, pois 

está no em seu direito de ir e vim, e que o projeto de suplementação não 

está explicado para que fim.  Ele quer saber se alguém pode explicar para 

que será usado o valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais); Foi 

até a Assistente social e ela informou que esse projeto é para contratar 

alguns professores para ser distribuído em cada região, ficando dividido  02 

professores por região; para ficar por tempo integral as equipes, que terão 

a função de cuidar das crianças; Essas contratações será um grande 

apoio a equipe assistência social dando uma melhor assistência aos pais e 

as crianças. Por fim o Vereador Diógenes Allan Farias Medeiros faz o 

pedido da folha de pagamento dos funcionários efetivos com o valor e o 

local onde está trabalhando cada um. O Vereador Cícero Roberto Barros 

faz uso da palavra e diz que não adianta esta remoendo o passado, e 

lembra que o interesse desta nesta casa é em trabalhar para o povo, 

porque se forem viver de passado e projetos apresentados que foram 

segurados nesta casa fora do prazo regimental, não conseguirão trabalhar 

em prol do povo; E que Monteirópolis está enfrentando muitas dificuldades 

por que o município por conta de administrações anteriores, desde 1997 o 

município vem sendo administrado erroneamente, um desses erros é os 

débitos existentes no município a exemplo do rombo de 12 milhões da 

previdência própria e os débitos com Casal e Eletrobrás, e que o Prefeito 
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Mailson de Mendonça Lima tem  que ter muito jogo de cintura para 

conseguir organizar o município e volta a dizer que o legislativo e 

executivo devem ter diálogo por que se não irá acontecer como 

aconteceu na gestão passada, e pede aos colegas que analisem os pós e 

contras com essa falta de dialogo; A Vereadora Michele dos Anjos Silva 

fala com relação ao Projeto Criança Feliz e esteve no congresso com 

assistência social e confirmou que o projeto estava em atraso para 

começarem  os trabalhos, e que em outras cidades este projeto já está em 

funcionamento; Após ampla discussão o Presidente coloca em votação a 

emenda modificativa ao art. 33 da Lei de Diretrizes Orçamentária LDO, de 

autoria do Vereador Cícero Roberto Barros; A mesma foi aprovada por 

unanimidade; Em seguida o Presidente coloca em votação os Projetos de 

nº 03/2017 que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO; o de nº 

06/2017, o de nº 07/2017 que trata da Suplementação de Assistência 

Social e o de nº 08/2017 que Autoriza Crédito Especial para casa 

legislativa.  Avisa que colocara em bloco os projetos para aprovação;  

Após análise do plenário o Presidente declara os quatro projetos 

aprovados por unanimidade; Não havendo mas nada a tratar na ordem 

do dia, o Presidente faculta a palavra aos vereadores. O Presidente 

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 04 de agosto de 2017. 


