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Ata da 575º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

 

Ao 01 dia do mês de setembro 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 Cícero 

Lourenço da Silva, Luiz Silva Bezerra, Michelle dos Anjos Silva e Patrício 

Vilela Amorim. Em seguida o Presidente justifica a ausência do Vereador 

José Amelício Galdino da Silva por motivos superiores. 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 mesma foi 

aprovada por unanimidade com ressalva; Em seguida o Presidente 

apresenta o material de expediente; Passando para o 1º Secretário para 

fazer a leitura do material de expediente; uma revista de cursos práticos 

para o legislativo; um convite do encontro VII de vereadores em Brasília, 

revista RAVIS e Ofício nº 25/2017 do Ministério Público referente à suposta 

omissão da Secretaria de Educação; Em seguida o Vereador Cícero 

Roberto Barros faz um breve comentário sobre o oficio do Ministério 

Publico, pois depois de anos veio à resposta, com isso mostra como nossa 

justiça é adormecida; Dando continuidade o Presidente apresenta a 

ordem do dia; e pergunta se algum vereador tem indicações ou 

requerimentos; O Vereador Cícero Roberto Barros diz que tem um 

requerimento a fazer e pede verbalmente ao Poder Executivo que envie a 

esta casa as leis que já foram sancionadas este ano, pois até esse 

momento não existe nenhuma lei nesta casa referente ao ano de 2017 e 

precisam para ser colocada no site da câmara para que todos tenham 

conhecimento; O Vereador Luiz Silva Bezerra diz que é um absurdo a casa 

está cobrando ao executivo as leis, pois é obrigação do executivo enviar 

a esta casa, porque se não existe lei não existe validade nos projetos; Em 

seguida o Procurador jurídico da casa Marcos Valério pede uma parte 

para dar uma sugestão aos vereadores, dizendo que o executivo quando 

sancionar as leis envie a esta casa 03 vias para dar recebimento na casa, 

uma via fica na casa para ser registrada em livro e arquivada para 

quando necessitarem terem um acesso rápido e as outras duas voltam ao 

executivo para controle deles; O Vereador Cícero Roberto Barros diz que o 

regimento da casa no seu art. 208 é claro com relação às leis, que toda lei 

quando sancionada tem que ser registrada em livro próprio na câmara 

municipal e a mesma ser remetida ao executivo; O Presidente diz que o 

executivo tem 15 dias para sancionar ou vetar os projetos, caso ele não 

faça a câmara tem o poder de Promulgar, e repetindo a fala do colega 
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Luiz Silva Bezerra se não existe lei a mesma não pode ser usada, não tendo 

validade os projetos aprovados; Em seguida houve um amplo debate 

sobre os problemas que assolam nosso país como a reforma da 

previdência e a reforma trabalhistas e sindicalistas; O Presidente da 

continuidade aos trabalhos e apresenta o oficio nº 160/2017 que 

encaminha o Projeto de lei nº 09/2017 a esta casa e o Projeto de lei nº 

09/2017 que Dispõe sobre o Plano Plurianual de 2017 a 2020 – PPA; Em 

seguida encaminha o Projeto para as comissões para análise; O Vereador 

Luiz Silva Bezerra diz que esse projeto cabe várias emendas para a 

melhoria da população, cita alguns exemplos como construção de 

barragens subterrâneas, poços artesianos e outros que poderiam constar 

no Projeto, mas não consta, e que devem direcionar as emendas para 

coisas reais que funcionem nas comunidades; O Vereador Cícero Roberto 

Barros diz que devem se direcionar também para a parte cultural de nossa 

cidade, e resgatar tradições antigas como o reisado e pastoril, pois o 

incentivo mínimo que o município der as comunidades esses eventos serão 

resgatados; O Vereador Luiz Silva Bezerra diz que infelizmente nosso povo 

se acostumou com o pouco, e que isso tem que mudar devemos crescer, 

pois todos tem capacidade de se superar e aceitar mudanças para 

melhoraria; O Vereador Cícero Roberto Barros comunica que houve a 

eleição do Conselho Municipal de Saúde e que os mesmos saibam da 

responsabilidade que estão assumindo, e que os eleitos pelo Conselho 

foram: Presidente Ivanio Lira, Vice Presidente Kelly Santos e Secretária 

Sirlene Almeida. Que possam cumprir suas responsabilidades com 

sabedoria; Em seguida o Presidente diz que a fala do Vereador Luiz Silva 

Bezerra teve colocações válidas com relação ao vandalismo, que deve 

haver um monitoramento e pessoas para cuidar do bem público; e que 

conta com a participação de todos para a elaboração das emendas, e 

atender principalmente as áreas mais necessárias como assistência, 

cultura, educação e saúde; Em seguida faz uso da palavra o Vereador 

Patrício Vilela Amorim diz que irá analisar o projeto principalmente na área 

de esporte, e que receberam um convite para participarem da copa 

regional onde 256 equipes do estado, Monteirópolis terá 02 equipes 

representando e que o Santa Luzia dos Paus Pretos vem ativo desde 2013 e 

agora foram convidados para esta copa, e nosso município não tem nem 

campo para treinarem, e todos sabem que o esporte ocupa nossos jovens, 

e havendo campo municipal aconteceriam campeonatos e assim gerava 

renda ao nosso município com o pessoal vendendo em suas barracas; diz 

ao vereador Luiz Silva Bezerra que tem seu apoio em suas colocações. E 

com relação ao oficio que chegou do Ministério Público, pede que seja 

respondido ao Ministério Público que até o dia de hoje não chegou 

qualquer informação com relação o que foi solicitado e que ele tem 

interesse de receber as informações; E pede que ofício seja enviado a 

Secretaria de Agricultura para que seja feito um mapeamento do espaço 
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aberto onde será construída a Praça no Povoado Paus Preto, para que 

sejam plantadas as árvores aproveitando o período de chuva; O Vereador 

Diógenes Allan Farias Medeiros diz que observando o projeto está orçada 

para a área de esporte a quantia de 40.000,00 anuais, sabem que é a 

quantia é pouca, e que podem colocar uma indicação ao Projeto para 

aumentar o valor e melhorar a área de esporte; Após uma ampla 

discussão sobre alguns pontos do Projeto para analisarem; Não havendo, 

mas nenhum orador 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 01 de setembro 

de 2017. 


