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Ata da 580º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

 

Aos 06 dias do mês de outubro 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 Amelicio 

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

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 com ressalva. Em 

seguida o Presidente apresenta o material de expediente; Passando para 

o 1º Secretário para fazer a leitura do material de expediente; Convite da 

caixa econômica para inauguração da Lotérica Monte da Sorte; Convite 

da festa de Nossa Senhora Aparecida no Povoado Sobradinho; 

Detalhamento de empenho do fundo Municipal de saúde; Balancete 

mensal da casa do mês de agosto; Na ordem do diz apresenta ofício nº 

22/2017 de autoria desta casa; um Oficio 174/2017 de autoria do poder 

executivo; O Presidente coloca o material de expediente em discussão; O 

Vereador Diógenes Allan Farias Medeiros diz que o nome posto de saúde 

da Lagoa da Arara foi modificado; Faz um Pedido de Providência para 

que o concerto da retro escavadeira seja agilizado, pois está se 

acabando no pátio da oficina na cidade de Olho d´água das Flores; O 

Presidente registra a presença do Vice Presidente do SINTEAL Sr. Erivaldo e 

da Professora Raquel Moura; Diz que colocará o Projeto de aumento para 

os professores em discussão; E convida o Sr. Erivaldo para fazer suas 

explanações; O Sr. Erivaldo cumprimenta todos presentes e diz que o 

executivo mandou para a câmara o reajuste de 4%, segundo o pessoal 

acataram esse valor de quatro por cento e depois cinco por cento, porém 

foi observado que o pessoal do magistério está ganhando a baixo do piso 

nacional; Segundo a lei do FUNDEB nem os contratados pode ganhar a 

baixo do piso nacional; E na tabela estão pagando a um valor que não 

corresponde, estando defasado; E que não é uma coisa complicada de 

se resolver; e a categoria está tentando negociar para não haver nenhum 

problema; Pede que os vereadores discutam com carinho para que o 

pessoal do magistério não saia perdendo, sendo uma questão de só 

querer resolver; O Vereador Cícero Roberto Barros pergunta a Sra. Raquel 

se o município já esta fazendo a correção depois que ela falou com o 

Secretário?; A Sra. Raquel responde que a encaminharam para falar com 

o Dr. Eudes para tentar resolver essa situação, não é o aumento dos 
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professores, é somente dessas pessoas que tem apenas o magistério; A 

Vereadora Michelle dos Anjos Silva pergunta se o Projeto da Educação 

pode ser aprovado hoje e resolver a tabela depois, pois os professores 

estão tendo prejuízo; A Professora Raquel diz achar que não, pois a tabela 

faz parte do projeto, e que está questionando uma situação que não é 

para ela; O Vereador Luiz Silva Bezerra diz que todas as vezes que sentam 

para conversar com os professores eles nunca são bem beneficiados, mas 

a nossa parte é essa receber o projeto e aprovar, e acha interessante 

agilizar esse projeto; O Procurador da casa diz que esse projeto é de 

iniciativa do Executivo, pois como gera despesa essa casa deve esperar a 

correção vim do Executivo; Houve uma ampla discussão entre opiniões de 

professores e vereadores com relação ao Projeto da Educação. Dando 

continuidade o Presidente agradece a presença dos professores e do 

representante do SINTEAL a esta casa, e acredita que se aprovado o 

projeto hoje, virará lei e será pago como está no projeto não tendo mais 

chance para reivindicar, até por que também os maiores interessados não 

estão aqui reivindicando; Em seguida faz uso da palavra o Vereador 

Patrício Vilela Amorim diz que esse projeto veio para resolver, e como está 

claro o pessoal interessado não estão dispostos em recorrer; e que não 

está existindo a questão de perseguição, se é concursado tem que 

trabalhar onde for solicitado; O Projeto ficou para votação essa semana 

para regularizarem, mas não existiu o interesse e por sua opinião deixar 

para a próxima semana, e aprova da forma que estiver; O Vereador 

Diógenes Allan Farias Medeiros ressalta as palavras do colega Vilela, mas 

pede que o projeto não entre em votação hoje, para que as dez pessoas 

resolvam a correção e que não saiam perdendo; A Vereadora Michelle 

dos Anjos Silva diz que concorda com o vereador Diógenes Allan Farias 

Medeiros em esperar mas uma semana, e se não houver mudanças no 

Projeto ele será aprovado como está; O Vereador Cícero Roberto Barros 

diz que frisando o ofício do Executivo a esta casa solicitando os projetos de 

2015 e 2016, tem a certeza que irá ter o realinhamento destas tabelas até 

sexta feira; E se acontecer o não realinhamento das tabelas ele irá se 

abster de votar; A Vereadora Michelle dos Anjos Silva diz a essas pessoas 

que não quiserem vim cobrem do SINTEAL a correção para que eles 

resolvam, pois cada um paga uma mensalidade ao SINTEAL para que eles 

corram atrás; O Presidente diz que atendendo a reivindicação de todos, o 

Projeto ficará para a semana que vem para dar tempo de modificarem a 

tabela, se não houver a modificação entrar em votação da maneira que 

estiver; E da andamento a discussão do PPA sobre a Pasta da Agricultura 

onde enviou convite a secretaria e coordenadores e não compareceram; 

o Vereador Cícero Roberto Barros diz que na página que se refere à 

perfuração de poços artesianos acha muito pouco esse recurso não 

podendo atender uma quantidade suficiente da população; E não sabe 

se poderão remanejar alguns valores que estão nessa ação; O Vereador 
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Patrício Vilela Amorim diz que todos os poços que vem para os municípios 

são de recursos federais; E outros itens aqui apresentados têm consciência 

que não dará para fazer como a construção de matadouro com todas as 

exigências de construção; e que os valores são baixos e em sua opinião 

não tem nada para modificar; O Presidente diz que é só uma sugestão e 

se puder ser feito colocará como emenda um sistema de hortaliças que é 

a implantação de peixe e hortaliças que servirão para a merenda escolar; 

Dando seguimento ao debate do PPA, passam para as Ações Desportivas 

e atividades cívicas tradicionais e culturais, havendo um amplo debate 

entre os vereadores; O Vereador Cícero Roberto Barros deixa sua 

indignação com o Prefeito Maílson quando se trata de esporte, pois não 

existe nenhum apoio ao time da cidade; e conta uma situação em que 

negou o ônibus para levar os jogadores por ele ter cobrado os balancetes 

na sessão passada e isso sim é perseguição que não deveria acontecer; 

Dando continuidade abrem um debate com relação às ações do IAPREM, 

e após ampla discussão a Vereadora Michelle dos Anjos Silva diz que este 

Projeto já está há bastante tempo na casa e houve tempo para 

analisarem, que suas dúvidas já tirou com quem entende e em sua opinião 

o projeto deve entra para votação; O Presidente diz que irão terminar de 

analisar as últimas ações, pois não houve o interesse dos responsáveis pela 

pasta de comparecer e depois convocaremos o Contador do município 

para orientar melhor e em seguida colocar emendas ou aprovar do jeito 

que está; Após uma ampla discussão o Presidente diz que apresentará 

algumas emendas ao Projeto; Dando continuidade aos trabalhos da casa 

o Presidente coloca em votação o balancete referente ao mês de agosto 

desta Casa, consultado o plenário o balancete foi aprovado 

unanimidade; Não havendo mas nada a tratar na ordem do dia o 

Presidente faculta a palavra aos Vereadores; O Vereador Patrício Vilela 

Amorim  pergunta com relação ao Projeto do Código Tributário não entrou 

na sessão para discussão; O Vereador Luiz Silva Bezerra pergunta ao 

Presidente porque não colocou em discussão o Projeto de Lei de 

Suplementação de 40% do Orçamento, tendo o Presidente respondido 

que não fará enquanto o Executivo não enviasse os balancetes para 

conjunta análise. Diz também que enviou um ofício ao Executivo para 

correção do Projeto, pois todas as planilhas estão datadas com o ano de 

2015 e outras planilhas ilegíveis, após a correção do Executivo entregará 

cópias aos colegas para análise; A Vereadora Michelle dos Anjos Silva 

pede que envie ofício solicitando a cópia do extrato da previdência 

própria; 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 06 de outubro de 2017. 


