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Ata da 577º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

 

Aos 15 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, Michele 

dos Anjos Silva e Patrício Vilela Amorim. Havendo número legal o 

Presidente em nome de Deus 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. Em seguida o 

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

Secretário para fazer a leitura do material de expediente; Alguns informes 

do primeiro encontro de vereadores em defensoria dos animais na cidade 

de São Paulo; Um convite para realização de cursos da associação 

brasileira de câmaras, Ministério de educação para recursos enviados ao 

PENAE, apresenta as leis encaminhadas a esta casa Leis 360/2017, 

361/2017, 362/2017, 363/2017, 364/2017, 365/2017, 366/2017 e a 367/2017 e 

por fim o balancete do mês de julho de 2017; Não havendo nenhuma 

discussão com relação ao material de expediente o Presidente coloca em 

votação o balancete do mês de julho; Consultado plenário o balancete 

recebeu 06 votos a favor; O vereador Luiz Silva Bezerra pede uma copia 

do balancete para analisar e na próxima sessão dará seu voto; O 

Presidente diz que é um direito do senhor vereador, mas o balancete 

desde a semana passada estava disponível para análise, dando 

continuidade o Presidente registra a presença dos Secretários Municipais o 

Sr. José Helione da Secretaria de Agricultura, a Sra. Claudia da Educação; 

o Sr. Danilo da Administração e o Procurador Jurídico do Município Sr. 

Eudes; O 1º Secretário diz que o convite aos Secretários é devido ao 

Projeto do PPA, pois abrange todas as classes e que querem saber de 

cada secretária se estão de acordo com os valores do projeto, informa 

que falou com o Secretário de Saúde e o mesmo não pode comparecer 

por motivos superiores e que informou também que na sua pasta ele é a 

favor ao projeto como está, e que essa audiência é para que os 

Secretários digam se é preciso remanejamento em suas pastas; Dando 

continuidade o Presidente inicia o debate dos itens relacionados ao 

projeto, e começa com as ações da câmara, pois o que está orçada no 

projeto é um valor menor do que está sendo repassado, pedindo ao 

Procurador do Município para dar esclarecimentos, pois o Contador do 

executivo não pode comparecer; O Procurador Eudes cumprimenta todos 
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Presentes e pela abertura do espaço, parabeniza a todos pela iniciativa, 

fala que os dois poderes devem andar juntos que são muito interessantes 

esses debates, por fim diz que todas as secretarias apresentaram um plano 

de ação para elaboração do projeto; E que algumas ações ainda serão 

inclusas e que sempre é questionado que a secretaria de administração 

recebe mais recursos, o motivo é que cada secretaria recebe recursos 

próprios  e a administração engloba todo o resto do município; Diz ainda 

que não participou da elaboração do PPA, e o que pode justificar é que a 

secretaria de administração vincula mais ações de varias outras áreas a 

exemplo de urbanismo, obras etc. E que a elaboração do PPA é uma 

projeção para o futuro não havendo nada de concreto, e cada secretaria 

teve o  cuidado para quando o recurso aparecer  já está encaminhada a 

liberação, lembrando mais uma vez que não é nada concreto e sim uma 

projeção e como é uma projeção ela pode ser melhorada e essa 

audiência é a oportunidade de trilhar melhorias; Em seguida o Presidente 

registra a presença do Presidente do Conselho Municipal de Saúde o Sr. 

Ivanio Lino e pergunta ao Procurador Eudes o por que houve uma redução 

nas ações direcionadas a Câmara Municipal, pois foi enviado um projeto 

de lei para a correção do repasse desta casa e no projeto consta o 

contrario; O Sr. Eudes diz que acredita que todos estão acompanhando o 

processo de crise que o Brasil está passando, não bastando a corrupção; 

Então devido essas situações os municípios estão com problemas sérios 

principalmente município pequenos como o nosso, e nesse caso foi feita a 

projeção para o futuro olhando para o passado, se o passado não foi 

muito bom não se pode projetar muita coisa, então os últimos anos caiu 

muito os recursos Federais e Municipais,  por uma questão de cuidado foi 

projetado em situações anteriores e se houver uma reversão a situação 

não exige nenhum problema de ser corrigido; O Procurador da casa Sr. 

Marcos Valério pede uma parte e diz que o Plano Plurianual tem a função 

de regência, planejamento para o município; Parabeniza essa gestão por 

dessa vez ter formado uma oficina para elaboração do PPA; e que o PPA 

é um paradigma da LOA, LDO e está ciente da baixa arrecadação, mas 

acredita que em seis meses não é tempo necessário para  elaborar uma 

projeção negativa para quatro anos ao duodécimo; e solicita que o 

Executivo revisse os valores junto com o Contador e pelo menos mante-se 

o valor do repasse hoje recebido por este poder; Havendo uma ampla 

discussão com relação as ações da câmara ao Projeto, o Presidente da 

continuidade a discussões de outras ações passando para a pasta da 

educação; E começam a discussão com relação a construções e 

reformas; A Secretária Sra. Claudia cumprimenta todos presentes e diz 

esses valores serão destinados para as reformas até agora não se tem 

nenhum projeto para construção, pois estão recebendo poucos recursos, 

recursos esses ordinários que será destinados somente a reformas; O 

Vereador Patrício Vilela Amorim pergunta o por que a previsão para o 



ESTADO DE ALAGOAS 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRÓPOLIS - AL 
CNPJ n.º 00.416.474/0001-19 – Rua Antônio Prudente de Melo, s/n, Centro de Monteirópolis, Estado de 
Alagoas - CEP 57440-000 – www.cmmonteiropolis.al.gov.br 

 
 

  

 

transporte escolar é para 2019 e 2021 e não para os quatro anos, pergunta 

se existe possibilidade para 2018 e 2020, pois irão trabalhar com previsão 

para 2019. O Presidente sugere com relação à ação de reformas 

poderiam dividir os valores totais para os quatro anos, incluindo 2020 e 

2021, com relação à indagação do Vereador Patrício Vilela Amorim de 

aquisição de transportes escolar para remanejar; O Procurador Eudes diz 

que os transportes tem que existir para levar os alunos à escola, lembra 

que esse recurso é usado como contra partida; Na realidade esse ônibus 

amarelo é o governo federal que compra e o município só entra com uma 

contra partida para adquirir; Após ampla explanação entre os vereadores, 

o Procurador Eudes diz que o município não compra mais veículos, pois é 

mais viável alugar e esses valores orçados é um planejamento para 

quando o recurso aparecer realizarem a aquisição utilizada com a contra 

partida; Dando continuidade ao debate o próximo item a ser discutido são 

reformas e construções de quadras poliesportivas; O Vereador Cícero 

Roberto Barros diz que o valor orçado deve ser dividido para as reformas 

das quadras poliesportivas, pois as quadras não têm nem dois anos e já 

necessitam de reformas; O Procurador Eudes diz que os recursos vêm e 

ficam na caixa econômica, mediante construção o dinheiro é liberado 

para a construtora, e que essas últimas quadras foram construídas com o 

dinheiro das precatórias, mas quando é feito um convênio geralmente é a 

caixa econômica que realiza; Diz também que os vereadores estão no 

caminho certo, e que a vez de mudar para trilhar um perfil melhor para o 

município é agora, parabeniza mais uma vez aos vereadores e finaliza 

agradecendo o convite; Dando continuidade o Presidente abre espaço 

para discussão sobre aquisição de material escolar, computadores e 

aparelhos de ar condicionados; e abre um parêntese para o valor 

achando alto; A Secretária Claudia diz que esse valor é para a compra de 

ar-condicionado, para serem colocados em todas as escolas atendendo 

ao cumprimento do projeto de lei; O Vereador Cícero Roberto Barros diz 

que com relação a outros itens discutidos na pasta da Educação o 

dinheiro destinado ao programa do PENAE em sua opinião acha baixo, 

pois sabemos que há alguns alunos que depreda os bens das escolas; A 

Vereadora Michelle dos Anjos Silva diz que o Contador faz seus cálculos 

em cima da quantidade de alunos, sendo que os alunos quilombolas têm 

um valor mais elevado como também os alunos deficientes então 

acreditam que houve uma baixa devido ao número reduzido de alunos 

que hoje o município tem; A Secretária Claudia diz que sim, os cálculos são 

feitos através do senso escolar, mas infelizmente ano passado não 

declararão os quilombolas; Após varias discussões e esclarecimentos com 

relação à pasta da Educação; a Secretária Claudia finaliza sua 

apresentação agradecendo a preocupação dos vereadores para com o 

futuro de Monteirópolis; Em seguida os senhores vereadores discutem 

quem irão convidar para apresentar a próxima Pasta, ficando acordados 
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que será a de Ação Social; Dando continuidade o Vereador Patrício Vilela 

Amorim faz um pedido de providência onde solicita que as reformas no 

banheiro das escolas seja colocado portas, pois é muito constrangedor 

para os alunos;  em Seguida o Vereador Patrício Vilela Amorim pede que 

oficio seja enviado ao Ministério Publico para saber a situação do Posto de 

Saúde e a Quadra do Povoado Paus Preto, que de um parecer pois o 

município diz q eu entrou com uma ação e segundo informações não 

existe nenhuma ação e essas obras estão se desgastando, que o ministério 

mande resposta se tem ou não ação contra essas obras inacabadas; O 

Vereador Ednaldo Pereira dos Santos diz que também irá fazer um pedido 

de providências para Secretaria de Infra-estrutura dizendo que no Farias 

está uma cratera, pede para que envie máquinas para concertar a 

estrada; Não havendo mais nenhum orador, o Presidente diz que irá 

apresentar um relatório da situação do nosso município, pois desde a 

gestão passada a preocupação é de se manter no cargo, e que início 

deste mandato fizeram alguns Pedidos e infelizmente que estão 

acontecendo situações que não devem acontecer como reajuste dados 

e não repassado ao servidor da Educação,  havendo atraso de dois meses 

de salário, gastos com obras com suposto valor a cima de mercado, em 

seis meses pagando consultoria pública, e outros gastos que no seu 

entendimento está com pagamentos elevados, havendo alguns casos de 

favorecimentos; E o que mas chama a atenção são os gastos com diária 

no gabinete do Prefeito, após uma ampla explanação, encerra suas 

palavra agradecendo a todos e abre espaço para os demais vereadores, 

não havendo mas nenhum orador o Presidente 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. 


