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Ata da 576º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

 

Aos 08 dias 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 Amelício 

Galdino da Silva, José Cícero Lourenço da Silva, Luiz Silva Bezerra e Patrício 

Vilela Amorim. Em seguida o Presidente justifica a ausência da Vereadora 

Michelle dos Anjos Silva por motivo de saúde. 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 dos Vereadores Luiz Silva Bezerra 

e Cícero Roberto Barros; Em seguida o Presidente apresenta o material de 

expediente; Passando para o 1º Secretário para fazer a leitura do material 

de expediente; o atestado médico pedindo afastamento do trabalho por 

15 dias da Vereadora Michelle dos Anjos Silva e comunica que o 

balancete do mês de julho já se encontra disponível nesta casa; No 

grande expediente o Presidente coloca em discussão o Projeto do PPA, e 

diz aos colegas vereadores que antes da sessão estiveram dialogando e 

chegaram a conclusão que devem analisar cada pasta individualmente, 

convidando cada secretário para analisarem; O Vereador Cícero Roberto 

Barros diz que para começar sugere que seja discutido a parte da 

câmara, pois alguns pontos deve ser concertados; O Vereador Luiz Silva 

Bezerra solicita cópias da GFIPs. Dando continuidade o Presidente diz que 

foi enviado o esboço do projeto do orçamento da Casa para ser incluso 

na LOA, e o executivo enviou no PPA com cálculos abaixo do que foi 

solicitado; Então por esse motivo devem analisar e corrigir os valores no 

PPA; O Vereador Douglas Duarte Braga diz que por essas dúvidas que 

estão sendo apresentadas solicita que o Contador da Prefeitura venha a 

essa Casa para explicar esses valores, e que este ano a casa está 

trabalhando com o valor de R$ 64.000,00 e a partir do ano que vem cai o 

valor para R$ 58.000,00, estranha o valor direcionado a manutenção da 

Secretaria de Administração, onde as Secretarias de maior importância 

como saúde e educação, estão com cálculos de manutenções muito 

abaixo da administração e como não é contador quer entender essas 

diferenças e se pode remanejar; O Vereador Luiz Silva Bezerra sugere que 

quando houver a reunião para discussão do projeto que a população 

também participe e que seja colocado auto falante para que a 

população venha se manifestar como também cada classe interessada; O 

Presidente diz que irá enviar ofícios convidando o Contador e os 
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Secretários para discutirem as pastas e esclarecerem as dúvidas aqui 

levantadas; 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 08 de setembro de 2017. 


