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Ata da 572º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

 

Aos 11 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, José Amelício Galdino da Silva, Jose 

Cícero Lourenço da Silva, Michele dos Anjos Silva e 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 com ressalva por unanimidade. 

Dando continuidade aos trabalhos o Presidente abre o expediente e pede 

ao 1º Secretário para fazer a leitura do material de expediente; Apresenta 

um Convite da Escola Fundamental Professora Ivone Mendes, o calendário 

de eventos do IBCI para especializações; informativo do Ministério da 

Educação da liberação de recursos financeiros para o programa PENAI de 

alimentação da creche, escolas e EJA; leitura da lei municipal de nº 

378/2017 que refere-se a abertura de crédito adicional suplementar ao 

orçamento da Câmara Municipal e o balancetes dos meses de maio e 

junho da Câmara Municipal, em seguida o Presidente coloca o material 

de expediente em discussão e  diz que os balancetes estão a disposição 

para todos analisarem e que na próxima sessão colocará em votação; O 

1º Secretário diz que o Regimento Interno da Câmara fala que tem que 

avaliar e colocar em discussão e votação os balancetes, e que esta casa 

está cumprindo e que os balancetes estão todos na casa a disposição de 

todos; e espera que os colegas avaliem e tirem as dúvidas que surgirem 

para a devida votação e informa que o procedimento é o mesmo para os 

balancetes do executivo e que não está entendendo o porque ainda não 

chegou nenhum balancete do executivo a esta casa; informa também 

que o portal da transparência desta câmara estará ativo a partir do mês 

que vem para quem quiser fiscalizar as contas desta casa; O Presidente diz 

que o portal já era para estar funcionando, mas houve uma pesquisa de 

preço e conseguiu a instalação do portal por um preço muito bom; em 

seguida pergunta se há algum Pedido de Providência; O Vereador Patrício 

Vilela Amorim diz que somente para reforçar seus pedidos com relação a 

cerca e o muro da escola Municipal José Clemente no Povoado Paus 

Preto e também a limpeza do pátio da escola; Não havendo mais nenhum 

Pedido de Providencia o Presidente abre espaço para o Sr. Jason usar da 

palavra; O Sr. Jason cumprimenta a todos presentes e diz que sua ida a 

esta casa e para fazer uma denúncia e pedir que seja resolvido, pois não 

acha justo pessoas estarem recebendo dinheiro público sem trabalhar e 
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ainda mais ganhando muito mais do que quem cumpre seu dever 

trabalhando todos os dias, e que os vereadores usem a lei para acabar 

com esses beneficiamentos; O Sr. Presidente agradece a participação do 

Sr. Jason e diz que essas informações são necessárias a esta casa, e 

informa que em sessões passadas o Vereador Diógenes Allan Farias 

Medeiros requereu informações sobre essas pessoas que não estão 

trabalhando e recebendo dinheiro público mas até o momento não 

chegou a nenhuma informação; O Vereador Diógenes Allan Farias 

Medeiros diz que o Sr. Jason pode fazer essa denúncia ao Ministério 

Público e que sabem que o número dessas pessoas é bem maior e que a 

relação que ele solicitou ao executivo foi o número de funcionários 

comissionados neste município, e lembra que pra denunciar deve haver 

provas concretas; O Vereador José Amelício Galdino da Silva diz que 

infelizmente em todo governo existe essa situação, prejudicando os 

trabalhos com esses acordos políticos, por esses motivos está ai o município 

praticamente quebrado, sem poder dar a assistência necessária para o 

povo e que essa casa deve pedir a relação de funcionários comissionados 

e efetivos e descobrir quem são essas pessoas que estão sendo 

beneficiadas com dinheiro público; Após ampla discussão entre os 

vereadores o Presidente pede ao 1º Secretário para fazer a leitura de uma 

mensagens ao dia do estudante e parabeniza a todos estudantes; Em 

seguida comunica que não há nenhuma indicação apresentada e faculta 

a palavra aos vereadores que se inscreveram; Por ordem de inscrição o 

Presidente é primeiro a fazer uso da palavra diz que tem duas perguntas 

para a vereadora Michelle dos Anjos Silva, a primeira é como ficou  o 

aumento da educação pois a mesma participava das reuniões e a outra 

pergunta é com relação a merenda escolar, pois a mesma faz parte da 

comissão da merenda e que obteve informações que o lanche que será 

servido aos pais com relação a festa do dia dos pais será retirado da 

merenda das crianças, quer saber se é verdade ou boato; Com relação a 

máquina retro escavadeira ainda continua parada, juntamente com o 

ônibus na oficina na cidade de Olho d´água desde o início do ano, e que 

não está entendendo o por que não foi pago alguns décimos terceiros de 

funcionários da Secretaria de Administração e Educação, pois o décimo 

aqui no município é pago no mês de aniversário e não está sendo 

cumprido o pagamento; Em seguida a Vereadora Michelle dos Anjos Silva 

faz uso da palavra e diz que participou das negociações e que 

infelizmente ficou acordado 4% sem retroativo e a categoria aceitou o 

valor e em dezembro será dado mais 1% ficando 5% de reajuste; e com 

relação a festa do dia dos pais, a escola em que leciona está em reforma 

e devido o calendário que ficou extenso havendo aulas até dia de 

sábado, para cumprir o calendário, a festa do dia dos pais contará como 

dia letivo, e a informação é que as frutas da merenda serão usadas para o 

café da manhã para as crianças e foram comprados bolos para os pais,  
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as crianças iram lanchar juntos, mas se informará da Secretaria de 

Educação se a merenda será realmente utilizada na festa do dia dos pais; 

O Vereador Diógenes Allan Farias Medeiros diz que não poderia ficar sem 

comentar sobre a festa do dia dos pais nas escolas, e que a Secretaria 

está equivocada, pois, em seu pouco conhecimento os funcionários são 

proibidos de comerem a merenda imagine usarem para a realização de 

festas nas escolas, diz que não é contra a realização da comemoração do 

dia dos pais e sim do uso da merenda para lancharem, que achem outra 

maneira para darem o lanche aos pais; diz que aproveitando o espaço 

quer saber se é verdade que o fardamento dos funcionários da creche foi 

pago pelos funcionários, pois é um absurdo o município não custear o 

fardamento de seus funcionários; A Vereadora Michelle dos Anjos Silva 

pede uma parte para responder e fala que o vereador Diógenes Allan 

Farias Medeiros entendeu de forma errada o que ela quis dizer, pois não 

será usada da merenda dos alunos para ser realizada a festa dos pais. O 

próximo a usar da palavra foi o Vereador Cícero Roberto Barros diz que em 

sua opinião o município atravessa financeiramente uma crise e que o 

prefeito não deveria está realizando festas e segundo informações será 

realizada a festa no Povoado Lagoa das Ovelhas, e por coincidência 

encontrou o Procurador Jurídico do município e o mesmo disse que se ele 

fosse o prefeito pegaria a chave da prefeitura e entregaria ao tribunal de 

contas, pois existe dívidas exorbitantes e a possibilidade de se trabalhar é 

difícil e mediante essas informações sua opinião é que não fizesse esses 

eventos, pois faltara assistência em outras áreas; O Presidente pede uma 

parte e diz que essas festas estão sendo custeadas com remanejamento 

da Secretaria de Educação, dessa forma se explica a falta do aumento 

dos professores e contratação de mais, está aí a falta de verba para a 

melhoria da educação; Após ampla discussão entre os vereadores; O 

Presidente  agradece a presença de todos  na sessão e Em nome de Deus 

encerra a sessão ; 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 11 de agosto de 2017 

 


