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Ata da 578º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

 

Aos 22 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, 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 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. Em 

seguida o Presidente apresenta o material de expediente; Passando para 

o 1º Secretário para fazer a leitura das correspondências dirigidas a 

Câmara; um convite para conferencia de agentes públicos municipais nos 

dias 24 a 29 de setembro no Ceará; um seminário municipal na Paraíba; 

relatório da UVEAL com relação a repasses de verbas; um requerimento da 

associação dos taxistas de Monteirópolis e por fim o balancete do mês de 

julho; Não havendo nenhum comentário com relação às 

correspondências; O Presidente pergunta se alguém sabe informar o 

porquê da ausência da Secretária de Ação Social; A Vereadora Michelle 

dos Anjos Silva diz que a Secretária entrou em contato com ela e disse 

que por motivos pessoais não poderia comparecer mais enviaria um 

representante para substitui-la a Sra. Edilma; Em seguida o Presidente 

registra a presença do colega, vereador da cidade de Jacaré dos 

Homens o Sr. Antônio Pedro e o convida para fazer parte da mesa;  Dando 

continuidade, o Presidente diz que colocará em apreciação novamente o 

balancete do mês de julho para que os vereadores Luiz Silva Bezerra e 

Michelle dos Anjos Silva votem, e pergunta aos vereadores se já tem a 

opinião sobre o voto que darão; A Vereadora Michelle dos Anjos Silva diz 

que aprovará os balancetes quando a situação da prestação de contas 

das verbas forem corrigidas; O Presidente diz que aceita a posição da 

vereadora e que todos os contratos estão corretos; E que estão seguindo o 

mesmo caminho como antes era feito, e também a licitação era pra ter 

sido realizada e está havendo alguns impasses; O Vereador Luiz Silva 

Bezerra diz que concorda com a fala da vereadora e que  irá 

acompanhar sua opinião até haver todo o conserto que ainda está sendo 

necessário fazer aí sim dará seu voto, e lembra que cada fundo fiscal que 

entrar nesta Casa os vereadores devem analisar; O Vereador Diógenes 

Allan Farias Medeiros parabeniza a mesa diretora, pois essa ação de dar 

conhecimento, pois já está nesta casa a algum tempo e nunca viu 

nenhum presidente colocar os balancetes em votação, cumprindo o 
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Regimento Interno e que está havendo  impasse quando colocado aqui os 

balancetes; Após ampla discussão com relação ao balancete e a vinda 

do contador a esta casa, o Presidente da continuidade abrindo espaço 

para discussão do requerimento enviado a esta Casa por meio dos 

taxistas; O Vereador Cícero Roberto Barros diz que a lei deve ser cumprida 

e que é um problema jurídico, pois uma pessoa não pode tirar o alvará e 

outra se beneficiar; e que a associação procure o jurídico do município 

para tentar resolver essa situação; Em seguida o Presidente convida a Sra. 

Edilma representante da Secretaria de Ação Social e o Sr. Eduardo 

Controlador Interno do município para tratarem da pasta da Ação Social; 

O Vereador Cícero Roberto Barros diz que mas uma vez irá bater na tecla 

do duodécimo desta casa, que é inadmissível toda vez precisarem pedir 

um crédito suplementar; e que a previsão orçamentária  foi enviada, 

estando hoje trabalhando com um valor X e no próximo ano esse valor 

cairá, e como irão trabalhar, outra questão é da elaboração do Projeto, 

pois somente as secretarias, executivo e contador resolveram os valores; 

Algumas secretarias como Administração acha os valores altos e que o 

contador explique;  O Controlador Interno Sr. Eduardo cumprimenta todos 

presentes e diz que em conversa informal com o Presidente e o Jurídico da 

Casa explicou como o cálculo é feito, sendo em cima de 7% da receita 

constitucional tributária do exercício vigente para chegar a esse valor; 

Para se colocar as propostas são em cima do valor atual; E que o valor 

hoje é um valor referente a o ano passado, esse ano  entrou o valor de 

repatriação tendo impacto no duodécimo de hoje; Em cima das receitas 

a previsão da arrecadação do duodécimo vai voltar o valor que era a 

dois anos atrás; O Procurador Jurídico da Casa Sr. Marcos Valério pede 

uma parte, dá como exemplo a queda brusca da receita do FUNDEB, pois 

foi de tal maneira que não foi suficiente para pagar nem os efetivos; O 

Controlador Interno Eduardo diz que o município deve entrar com uma 

contra partida, e continua sua fala dizendo que a Secretária de Educação 

o procurou para apresentar algumas sugestões que foram feitas para 

inclusão no PPA; Onde sita alguns questionamentos como formação de 

professores, oficinas de robóticas e outras que fazem parte do FUNDEB, 

pois são ações já inclusas ao programa FUNDEB; Também foi questionada 

questões de valores para construções de creches e aquisições de 

transportes, esses valores é uma previsão, podendo ser colocado emendas 

específicas; Após amplas explicações a alguns questionamentos o Sr. 

Eduardo diz que o PPA é um planejamento para os quatro anos, sendo 

uma previsão de valores que as secretarias venham aplicar; Dando 

continuidade o Presidente passa os trabalhos para as ações da Secretaria 

de Ação Social e pergunta a representante da pasta se os recursos desse 

orçamento estão sendo todos utilizados; A Sra. Edilma cumprimenta a 

todos presentes e diz que tem a reprogramação do CREAS, pois foi 

inaugurado uma vez sendo somente a placa, e que de fato seu 
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funcionamento está sendo feito agora; Fala que existe um orçamento 

nacional para a Assistência Social para os próximos anos, o valor orçado é 

de 59 milhões que na verdade só de parcelas atrasadas existe mais de um 

milhão; Cita alguns exemplos e se caso não sejam repassados algumas 

unidades de CRAS serão fechadas em todo Brasil; Após ampla 

explanação com relação a Assistência Social deixa claro alguns pontos 

das atividades da secretaria; O Vereador Cícero Roberto Barros pergunta 

se esses recursos da Secretaria de Ação Social são oriundos  somente do 

governo federal, não está havendo nenhuma participação de contra 

partida do munícipio? O Sr. Eduardo diz que hoje a Lei de 

Responsabilidade recomenda alguns gastos, se a verba federal não vem 

não existe gastos, após ampla discussão entre dúvidas e repostas, o Sr. 

Eduardo diz que é sim aceitável as emendas, para o remanejamento entre 

valores para outras atividades, podendo sim modificar o projeto; O 

Vereador Cícero Roberto Barros diz que pensando bem já que tudo foi 

acordado nos bastidores do executivo, com os secretários e contadores, 

ele não colocará nenhuma emenda, pois já está tudo combinado e a 

população também foi convidada para participar dos debates aqui na 

Câmara e poucos cidadãos tiveram o interesse; O Presidente diz que o 

debate do projeto irá sim continuar, pois esse planejamento é para os 

quatro anos e irão discutir todos os pontos do projeto; O Vereador Luiz Silva 

Bezerra diz que é inconstitucional não haver a audiência para esse projeto 

e só é válido se for participativo, então vamos direcionar valores para as 

ações mais concretas; A Vereadora Michelle dos Anjos Silva diz que por 

mais que a população não esteja presente, a nossa obrigação será feita, 

analisaram e discutiram o projeto até por que são cidadãos de 

Monteirópolis, e as mudanças que terão que ser feitas iram mudar; O 

Vereador Cícero Roberto Barros diz que concorda com a opinião dos 

colegas, pergunta ao Controlador Interno o porquê não o convidaram 

para fazer parte da reunião e nenhum representante desta Casa e nem 

mesmo das associações, pergunta também se o Controlador Interno fazia 

parte da gestão anterior; O Sr. Eduardo diz que trabalhou na gestão 

passada por dois anos em 2013 e 2014, e que ele é de acordo de debater 

cada ponto do projeto nas sextas-feiras, diz que cada Secretário já 

chegaram com a situação pronta para elaboração pois tiveram um 

horizonte; e que o projeto veio para esta casa para ser discutido e 

alternativamente alterado; O Presidente pergunta se há alguma pergunta, 

não havendo mas nenhum questionamento o Presidente passa a palavra 

a Sra. Edilma e ao Sr. Eduardo para suas considerações finais; A Sra. Edilma 

agradece o convite e diz que esses debates são de grande importância 

para a população e que a Secretaria de Ação Social está de portas 

aberta para quaisquer esclarecimentos; O Sr. Eduardo diz que esses 

debates só levam ao crescimento do município e com isso mostra a 

preocupação desta Casa para com a gestão, que ele estará a disposição 
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para esclarecer quaisquer dúvidas que aparecerem com relação ao 

projeto, agradece pelo convite; Não havendo mais 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 22 de setembro 

de 2017. 


