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Ata da 581º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

 

Aos 13 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 Amelício 

Galdino da Silva, José Cícero Lourenço da Silva, Michele dos Anjos Silva, 

Luiz Silva Bezerra 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 com ressalva do Vereador Luiz Silva 

Bezerra. Em seguida o Presidente apresenta o material de expediente; 

Passando para o 1º Secretário para fazer a leitura do material de 

expediente; O 1º Secretário apresenta para o conhecimento de todos a 

revista Rais; Não havendo mas nada no expediente o Presidente coloca o 

material de expediente em discussão e ninguém se pronuncia; Não 

havendo nada na ordem do dia o Presidente faculta a palavra aos 

vereadores; O Vereador Cícero Roberto Barros diz aproveitando a 

presença da Professora Cida que é uma das representantes do Magistério, 

informa que o projeto ainda tramita nesta casa por que o realinhamento 

das tabelas ainda não chegou a esta casa, então por esse motivo não foi 

aprovado; Dando continuidade o Presidente abre espaço para que o Sr. 

Erisvaldo faça uso da palavra; O Sr.Erisvaldo cumprimenta todos presentes 

e diz que terça feira a colega de profissão tentou entrar em contato com 

a Secretaria e não consegui como também durante a semana; Pois bem a 

categoria procurou o Ministério Estadual para tirarem algumas dúvidas e 

ele orientou que tentassem dialogar já que a própria Secretária disse ao 

Sindicato que iria resolver a situação, mas como não encontraram com a 

Secretária e não se tem nenhuma resposta até agora por não conseguir 

encontrar a Secretária,  caso não haja um diálogo entre os gestores aí sim 

entraram com ação judicial; Pois bem, até o dia de hoje não conseguiram 

conversar com a Secretária para resolverem a situação e irão ficar 

tentando até conseguir dialogar com ela para não usarem outros meios; E 

pede a compreensão dos vereadores, pois não é má vontade deles em 

resolverem  e sim a falta de diálogo com a Secretária e a categoria; a 

Professora Raquel faz uma pequena explanação e finaliza dizendo que 

eles estão correndo atrás e nada foi resolvido até agora; O Presidente diz 

que o projeto não foi colocado em pauta por não chegar nenhuma 

correção por esse motivo não entrou na sessão; Não havendo mas 

nenhum orador o Presidente  agradece a presença de todos na sessão e 
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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 10 de outubro de 2017. 


