
Ata da 573º Sessão Ordinária 

Aos 18 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, Luiz Silva Bezerra, Michele dos Anjos Silva e Patrício Vilela Amorim. O Presidente 

justifica a falta do Vereador Ednaldo Pereira dos Santos. 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. A Vereadora Michelle dos Anjos Silva fala que esta casa falta com respeito com os 

vereadores, colocando palavras que não foram ditas na ata e que em nenhum momento 

falou que as frutas e a merenda dos alunos seriam dados como lanche aos pais na festa, o 

que disse foi que o lanche seria dado aos pais e não a merenda, e que seria comprado à 

parte e servido na mesma hora do lanche das crianças e que por essa confusão criada não 

houve, mas a realização da festa em comemoração ao dia dos pais e afirma que essa ata é 

mentirosa; O Presidente pede que a Vereadora contenha os ânimos e diz que existe um 

áudio para o procurador jurídico elaborar as atas; Em seguida coloca a ata em votação onde 

a mesma foi aprovada por três votos, uma abstenção do Vereador Patrício Vilela Amorim e 

dois votos contra da Vereadora Michelle dos Anjos Silva e do Vereador José Cícero Lourenço 

da Silva. Dando Continuidade aos trabalhos o Presidente abre o expediente e pede ao 1º 

Secretário para fazer a leitura do material de expediente; Um convite do VI torneio leiteiro 

no Povoado das Araras que será realizado nos dia 04 a 06 de setembro, uma revista do 

Vereador; um folheto da Associação Brasileira das Câmaras Municipais que realiza cursos 

para formação e qualificação dos vereadores realizados nos dias 23 a 26 em Brasília, Uma 

comenda da União Nacional de Vereadores, uma revista da CNN e apresenta também um 

oficio nº 46/2017 que encaminha proposta orçamentária do poder legislativo para o exercício 

de 2018 para incorporar ao orçamento anual e para encerrar, os balancetes referentes aos 

meses de maio e junho de 2017; Não havendo nenhum questionamento com relação às 

correspondências o Presidente apresenta a ordem dia; Na ordem do dia o Presidente 

apresenta para conhecimento de todos, o Projeto de Lei de autoria do mesa diretora que 

trata da proposta orçamentária do exercício financeiro 2018 para o legislativo; O Vereador 

Patrício Vilela Amorim pede que esta casa distribua cópias aos vereadores para análise para 

poderem discutir e aprovar o referido Projeto; O Vereador Cícero Roberto Barros diz que o 

prazo para inclusão desse projeto ao orçamento é até o dia 30 de agosto, que o senhor 

Presidente retire da pauta para melhor análise e que até o dia 28 acontecera a aprovação 

para que seja encaminha ao executivo no prazo. O Presidente diz que aceitará a proposta 

dos colegas vereadores e comunica que o projeto entrará em votação na próxima semana; 

dando continuidade aos trabalhos, coloca em votação os balancetes referentes aos meses de 

maio e junho de 2017 do poder legislativo; Consultado o Plenário os balancetes foram 

aprovados por unanimidade. Após votação o Presidente pergunta se algum vereador irá fazer 

algum Pedido de Providência; O Vereador Luiz Silva Bezerra faz uso da palavra dizendo que 

a ata deveria ser apresentada aos vereadores antes de ser colocada em plenário para que 

essas situações não venham acontecer mais e que evitasse colocar palavras que não foram 

ditas; em seguida faz uma Indicação Verbal para limpeza e pintura do cemitério, e para 

finalizar diz que devemos ter muito cuidado com o que é falado nesta casa, pois uma mentira 

contada várias vezes vira verdade; O próximo a usar da palavra foi o Vereador Cícero 

Roberto Barros que comunica que a ata ainda não foi registrada em livro e que a mesma foi 

aprovada com ressalva e que ainda há tempo para que a Vereadora Michelle dos Anjos peça 

a retirada da sua fala; E com relação à festa do dia dos pais, saíram comentários 

desagradáveis nas redes sociais e que esses comentários e ignora, e que esse assunto surgiu 

devido às várias denúncias que chegaram a está casa pelos próprios funcionários das escolas 

afirmando que o lanche servido aos pais seria a merenda escolar; Saiu também uma 

conversa em que os vereadores da oposição eram contra as festas realizadas nas 

comunidades, deixa claro que não são contra festas, o que falou foi que devido a situação 

financeira do município é que está caótica, e que o prefeito não deveria estar realizando 

esses eventos, mas quem administra o município é o Prefeito e se ele quer fazer que faça e 



reafirma suas palavras que foram colocadas em ata; Infelizmente as pessoas escutam de um 

jeito e falam de outro e assim se criam as conversas inverídicas, assim denigrindo e 

magoando as pessoas; Relatou um acontecimento que se deu com seu filho onde o mesmo 

chegou em casa indignado com uma professora que estava em alto e bom som dizendo que 

por causa dos vereadores de oposição não iria ser realizada a festa dos pais e que não 

adianta ficar com mais e mais, e que em outra situações passadas veio a esta casa e se 

retratou por duas vezes do que tinha falado, e que não se deve ouvir pessoas que usam do 

meio de comunicação para denigrir e criar situações nesta casa; O Vereador Luiz Silva 

Bezerra pede uma parte e diz, já que existe um áudio que ele seja apresentado, pois se 

realmente tem, lá está as palavras ditas por ela, pois se isso acontecer com ele exigirá o 

áudio e se tivesse na ata palavras que ele não falou com certeza entraria com um processo; 

Retornando com a palavra o vereador Cícero Roberto Barros diz que fica a critério da 

vereadora Michelle dos Anjos Silva se irá solicitar o áudio e pedir a retirada da suas palavra 

da ata e resolver esse problema; Em seguida o Presidente diz que não poderia deixar de se 

pronunciar com relação a ata; e que não leu antes de colocar em plenário a ata e como 

todos sabem quem redige a ata é o procurador jurídico, e diz que a vereadora se exaltou 

Â um pouco, onde a mesma deveria ter pedido a retirada da suas palavras e não se exaltar. 

Se achar necessário o processo que processe, não está aqui dizendo que foi um erro e se 

estiver que responder que seja; e sobre a merenda, para acabar com essa conversa, diz que 

receberam varias denúncias não só da cidade como também dos sítios, que o diretor mandou 

separar a merenda e as frutas para darem aos pais, mas como tudo já foi esclarecido vamos 

deixar esse assunto de lado; E faz uma observação sobre o serviço de convivência do 

município onde tem 400 jovens cadastrados, como também idosos; os idosos já estão sendo 

assistidos pelo programa, mas os jovens ainda continuam sem assistência; pergunta o 

porquê o programa para esses jovens ainda não começou, segundo denúncia os monitores 

responsáveis para este programa com os jovens se encontram em casa recebendo sem 

trabalharem; Diante dessas denúncias solicita esclarecimento da Secretaria de Assistência 

Social para que possa deixar claro essas informações; Em seguida por ordem de inscrição a 

próxima a usar da palavra é a vereadora Michelle dos Anjos Silva que pergunta se a casa 

tem o áudio da semana passada e o porquê a ata só consta o início de sua fala e não a parte 

que ela diz ao vereador Diógenes Allan Farias Medeiros que ele interpretou mal sua fala, e 

que também não consta a fala dos colegas com relação à festa na Lagoa das Ovelhas; O 

Vereador Cícero Roberto Barros pede uma parte à vereadora e diz que consta sim sua fala 

com relação à festa da Lagoa das Ovelhas; Retornando com a palavra a Vereadora diz que a 

parte que o vereador entendeu errado não consta e que nunca viu uma pressa em aprovar 

uma ata, não dando chance dela pedi a retirada; E diz que não era necessário alvoroço para 

aprovação; O Presidente diz que não houve pressa, simplesmente colocou em votação 

inclusive foi perguntada a Sra. vereadora e a mesma foi contra a aprovação, e porque não 

pediu no momento que foi consultada para ser retirada a sua fala; A vereadora Michelle dos 

Anjos Silva diz que quer saber onde foi parar suas palavras que foram ditas depois, e que o 

procurador entendeu mau e quem estava aqui ouviu que foi repetido varias vezes que não 

era o lanche dos alunos, e sim que iria ter o café da manhã dos pais, e que Â essas palavras 

não constam em atas, se constasse estaria tudo resolvido, e que se houve denúncia o dever 

do vereador é fiscalizar e pergunta o por que não foram fiscalizar na Secretaria de Educação 

e que ela não é a Secretária de Educação, mas sabia que a festa não seria com o lanche dos 

alunos, por que já tinham dito que seria comprado fora a parte o bolo e pães, só que seria 

no mesmo horário, pois não serviriam o café em dois horários, aos pais 08 horas e das 

crianças 07 ou 09 horas separadamente; O Vereador Cícero Roberto Barros disse que fez um 

convite aos colegas vereadores para fazerem uma visita no sábado de manhã nas escolas, 

mas não houve interesse; O Vereador Patrício Vilela Amorim fala que a questão dessa ata 

Â no dia da sessão, o Vereador Diógenes Allan Farias Medeiros se equivocou nas palavras e a 

vereadora corrigiu a fala dizendo que as frutas seriam usadas mas para o lanche das 

crianças, e como seria um dia letivo o lanche seria separado até por que bolos e pães foram 

comprados para servirem aos pais; Com relação ao áudio da ata é simples, é só passarem 

durante a semana aqui e ouvi o áudio e tirar a dúvida; Pois já aconteceu algumas vezes de 

constar na ata falas que foram escritas de outro jeito e pediu sua ratificação; E com relação 

a merenda houve uma repercussão nas redes sociais onde uma das perguntas era o porque 

os vereadores da situação deixaram os vereadores de oposição acabarem com a festa do dia 

dos pais; E que o mesmo respondeu que ninguém acabou a festa, a Secretaria não fez por 



que não quis e que não foi dito aqui que iriam a festa denunciar nem tirar fotos, 

simplesmente iriam fazer uma visita e que o mesmo não aceitou, pois já um compromisso; E 

quando saíram da sessão já estava o comentário na rua que os vereadores da oposição 

tinham acabado a festa do dia dos pais, e as informações que chegaram foram erradas, e a 

conversa saída já foi outra e que nesta casa está havendo desavenças por besteiras e que 

devemos acabar com isso e por esse motivo se absteve de votar na ata; Voltando com a 

palavra o vereador Patrício Vilela Amorim diz que realmente existe um facebook fake, e que 

se as pessoas quiserem perguntar e saber o que de fato aconteceu aqui pergunte ao 

vereador, venha participar das sessões desta casa e buscar informações; e que alguns sites 

de responsabilidade quando querem informações corretas veem a esta casa para publicarem 

informações verdadeiras; e que as pessoas não descem credibilidade a essas pessoas que 

usam de forma agressiva e mentirosa em suas páginas; e diz que 14 municípios estão 

querendo fazer concurso público e devido a situação dos municípios somente 05 municípios 

irão fazer; e procurem informações para poderem criticar o por que Monteirópolis não ira 

realizar concurso, pois a situação financeira não esta podendo realizar, e que sabem que 

existem várias pessoas que exercem cargos contratados aqui a anos e que nem nível 

fundamental tem para passarem em um concurso, mediante isso não podemos desempregar 

esses pais de família, e que devemos ter muito cuidado com as informações passadas a esta 

casa onde muitas vezes é inventada e que devemos averiguar as denúncias apresentadas 

aqui antes de levarmos a plenário; O próximo a usar da palavra foi o Vereador Diógenes 

Allan Farias Medeiros pede desculpas por ter chegado atrasado e diz que realmente 

receberam denúncias sobre a merenda, e que a vereadora falou sim que as frutas seriam 

usadas para os pais, e quando o procurador falou que não poderia usar e ela mudou suas 

palavras dizendo que iria Â procurar a Secretária, e sobre a ata, está correta e que não é 

nada de mais a pessoa se retratar. Sobre a festa, em nenhum momento os vereadores de 

oposição foram contra a realização da festa em comemoração ao dia dos pais, e foi abordado 

na rua por alguns pais o culpando por não haver mais a festa; e que a pergunta foi 

direcionada a vereadora por ela ser a presidente da comissão da merenda e não por ele 

achar que ela era Secretária de Educação, e deixa claro que o vereador não tem essa 

autoridade de acabar festa, afirma que o colega vereador Patrício Vilela Amorim convidou 

todos para fazer uma visita as escolas na hora da festa e fiscalizar se realmente iria ser 

servido a merenda, e pergunta se não iria usar a merenda o por que não fizeram a festa? E 

continua dizendo que é errado utilizar a merenda escolar seja em qual for o evento; Em 

seguida a Vereadora Michelle dos Anjos Silva diz que não falou, mas irá ouvir o áudio, e para 

encerrar continua afirmando que não falou que seria usada a merenda; O Vereador Diógenes 

Allan Farias Medeiros retrucou relembrando que a merenda não pode ser utilizada para fins 

diversos que alimentação dos alunos. O Presidente agradece a presença de todos Â 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 Â ___________-

_-__, aos 18 de agosto de 2017. 


