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Ata da 574º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

 

Aos 25 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 

Galdino da Silva, Jose Cícero Lourenço da Silva, Luiz Silva Bezerra, Michele 

dos Anjos Silva, Patricio 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. O Vereador Patrício 

Vilela Amorim pede que a ata chegue a esta casa no máximo na sexta de 

manhã, para que o redator tenha conhecimento do que está sendo lido; 

Em seguida o Vereador Luiz Silva Bezerra solicita que seja enxugada a ata, 

pois está havendo muita conversinhas e gerando picuinha entre os 

vereadores e que seja colocado na ata o que é importante na sessão, pois 

as histórias das sessões anteriores ainda estão sendo ditas nas sessões; O 

Presidente diz que não está entendendo o por que o vereador está 

dizendo que está com picuinha, pois a vereadora Michelle dos Anjos Silva 

solicitou que fosse colocada todas as suas falas na integra e assim foi feito, 

e que a ata é um resumo da sessão anterior; Após consultado o plenário a 

ata foi aprovada por seis votos a favor e dois contra do Vereador Patrício 

Vilela Amorim e Luiz Silva Bezerra; Após a votação da ata o vereador 

Patrício Vilela Amorim pede a palavra para fazer uma observação; Com a  

palavra  o vereador Patrício Vilela Amorim diz que não iria se manifestar 

pois o Vereador Luiz Silva Bezerra foi feliz em suas colocações, mas ira fazer 

um comentário com relação a fala da vereadora, que em sua opinião as 

palavras ditas da vereadora  no inicio da ata não deveria ser  colocadas, 

pois deve-se colocar os pontos objetivos da sessão e que a ata é um 

documento necessário a esta casa, e solicita que seja colocado em ata 

somente os focos importantes das sessões; vereador Cícero Roberto Barros 

diz que os vereadores devem ter muito cuidado com o que é dito em 

plenário, o que vai ser discutido, pois hoje temos somente 04 pessoas 

assistindo a sessão mas podemos ter mais pessoas e se elas quiserem 

gravar ou filmar a sessão não podemos fazer nada, e com isso podem sair 

nas ruas ou colocar nas redes sociais  o que aconteceu na sessão, e  

sugere que cada um dos nove vereadores venham a esta casa com uma 

pauta do assunto que ira falar, para que o que vier na ponta da língua 

não seja dito aqui e assim causar constrangimento a qualquer um; 

Concorda com os vereadores Luiz Silva Bezerra e Patrício Vilela Amorim 

que a ata deve ser enxugada, pois não deve ser colocado tudo o que o 
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vereador diz e que devemos ter um compromisso maior com o nosso povo, 

e por isso devemos ter muito cuidado com que se fala nessa casa; E mas 

uma vez sugere que os vereadores cheguem a esta casa uma hora antes 

para se reunirem e montarem uma pauta sobre os assuntos que serão 

falados em sessão, e que o respeito entre os colegas deve ser ainda maior 

e acabar com as discussões nas sessões, no mais agradece o espaço 

cedido; Em seguida a Vereadora Michelle dos Anjos Silva faz uso da 

palavra e diz que essa conversa já redeu demais, e deixa claro que não 

gostou e por esse motivo reclamou da ata, pois suas palavras que foram 

ditas no inicio da sessão foram colocadas, mas quando ela corrigiu sua 

fala essas sim não constam na ata, e que não pediu a retirada por que 

não tinha o áudio da sessão e irá ouvir com atenção e se por acaso falou 

irá reconhecer seu erro, pois gosta de falar algo com provas; Dando 

continuidade aos trabalhos o Presidente abre o expediente e pede ao 1º 

Secretário para fazer a leitura do material de expediente; Apresenta um 

informativo do Instituto Brasileiro de Consultoria onde convoca todos os 

agentes públicos e representantes do povo para se reunirem contra a 

corrupção no setor público; O Presidente pergunta aos vereadores se tem 

algum comentário com relação ao material de expediente;  O Vereador 

Cícero Roberto Barros diz que sobre material de expediente não tem nada 

a comentar, mas quer falar sobre o que aconteceu na quarta-feira em 

uma Plenária da Secretaria de Saúde que foi feita a eleição e na mesma 

foi escolhido os novos membros do Conselho Fiscal de Saúde; E que 

participou até o fim, ficando muito satisfeito de como foi realizado e 

parabeniza o Secretário de Saúde, que realizou algo inédito em nossa 

cidade; Onde todos os segmentos que formam nosso município estavam 

presentes participando conforme a lei; E que na próxima quarta-feira 

haverá a 1ª reunião do novo conselho e assim iram eleger o presidente do 

conselho; Abrindo os trabalho  o Presidente pergunta se algum vereador 

tem requerimento e indicações para apresentar; comunica que as cópias 

dos balancetes estão prontas; e mediante ao pedido de vista do vereador 

Luiz Silva Bezerra aos balancetes pergunta ao vereador se após a análise o 

mesmo aprova os balancetes; O Vereador Luiz Silva Bezerra diz que seu 

voto é favorável aos balancete; O Presidente declara aprovados os 

balancetes referente aos meses de maio e junho, com 06 votos a favor e 

01 abstenção da Vereadora Michelle dos Anjos Silva; Em seguida coloca 

em votação o projeto referente ao orçamento da casa; O Vereador 

Cícero Roberto Barros fala da importância desse projeto a esta casa, e 

que todos sabem que para reajustar seja ele aumentar ou diminuir o 

duodécimo desta casa o Prefeito deve incluir no orçamento do município 

e que o mesmo deve ser enviado ao Poder Executivo ate o fim deste mês, 

e que passou quatro anos e nenhum projeto foi apresentado com relação 

ao orçamento desta casa, e que estão pedindo um reajuste para que não 

venham a sofrer como anos anteriores, e não sabe o por que o gestor 
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anterior não deu nenhum real a esta casa , e que no ano de 2015 para 

2016 deveria ter havido um reajuste; Então para que isso não ocorra 

novamente enviaremos depois da aprovação o orçamento e dessa forma 

o Poder Executivo não terá como dizer que não reajustará por não termos 

apresentado orçamento para ser incluso no do município; O Presidente diz 

que o projeto é bem claro, e mostra que os valores não são altos, e caso 

não fosse feito esse projeto a câmara teria que pedi suplementação, e 

com essa correção orçamentária a casa poderá realizar seus trabalhos 

com mais dignidade, e coloca em votação o Projeto de Lei sobre o 

exercício financeiro desta casa para o ano de 2018, para ser incluído ao 

orçamento municipal; Após consulta  ao plenário o mesmo foi aprovado 

por unanimidade; Em seguida faculta a palavra aos vereadores; A 

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

pergunta a mesa diretora se quando acontecer o pedido de vista , esse 

pedido entra em votação ou é só fazer o pedido que é aceito? E se 

observaram o regimento, se é dessa forma que esta sendo feita nesta 

casa? O Vereador Cícero Roberto Barros fala que o regimento diz que o 

pedido de vista, quando solicitado deve ir para votação; A vereadora 

Michelle dos Anjos Silva diz que vem observando os pedidos de vista, e até 

agora solicitados não foram para votação, simplesmente foram aceitos; O 

Vereador Cícero Roberto Barros diz que muitas vezes quando o projeto é 

de regime de urgência ele pede a dispensa das comissões para que o 

mesmo seja aprovado na sessão que foi apresentado, sendo assim outro 

vereador pede vista para ter um conhecimento melhor do projeto, para 

poder dar o seu voto e que a vereadora está correta em sua observação; 

O Presidente comunica que quando houver pedido de vista, colocará em 

votação sem problemas o pedido; Pergunta se mais algum vereador irá 

usar da palavra; Não havendo mas nenhum para usar da palavra, 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 25 de agosto de 2017. 


