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Ata da 582º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

 

Aos 20 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, José Amelício Galdino da Silva, José 

Cícero Lourenço da 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 por unanimidade. 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, mas uma Revista 

Radis; Convite do conselho nacional dos municípios; O jornal do SINDIPREV; 

comunicado do ministério da educação com relação à liberação de 

recursos para programa PENAE; Oficio do Tribunal de Contas sobre as 

informações das receitas de recursos públicos; Mensagem nº 10/2017 que 

envia projeto de lei nº 10/2017; Ofício do Ministério Público Federal 

recomendando ao município sobre as medidas adotadas para o 

cumprimenta da referida equitação; Oficio de autoria do legislativo 

solicitando em nome dos servidores da educação que indique os nomes 

do executivo para composição dos membros para o plano de cargos e 

carreira; Emenda modificativa nº 01/2017 ao projeto de nº 09/2017; Não 

havendo, mas material de expediente o Presidente coloca o material de 

expediente em discussão; O Vereador Douglas Duarte Braga diz que 

participaram de uma plenária essa semana com o pessoal da saúde, 

estão para elaboras o PCC da saúde; inclusive a Presidente do Sindicato 

da Saúde já teve uma conversa com o Prefeito e solicitaram ao mesmo 

que nomeei a pessoa para o cargo; O Vereador Cícero Roberto Barros faz 

um comentário sobre o Projeto de Lei nº 10/2017 que altera o nome da 

escola Ivone Mendes, pois a pessoa que foi homenageada ainda está 

viva; E fala com relação ao projeto que está tramitando na casa onde já 

solicitou ao Secretário de Administração que enviasse o Projeto corrigido 

na quarta feira e ainda não chegou aqui, e que devem seguir com a 

recomendação do Ministério Público Federal; O Presidente diz que o PPA 

não corresponde com o duodécimo atual da Câmara, então devido a 

essa diferença foi colocada essa emenda modificativa e pede ao 

Secretário desta casa para distribuir cópias da emenda aos vereadores e 

que sabem que esses valores é uma previsão, mas trabalhar com um valor 

inferior do que é repassado hoje, não existe;  O Presidente justifica também 
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a emenda para que não aconteça como aconteceu esse ano que 

tiveram de solicitar suplementação para a câmara; Sabemos que é uma 

previsão e que a crise é grande e pode vim um valor abaixo, que o 

orçamento é de 30 milhões e sabemos que é gasto somente 20% do valor 

orçado; Diz ainda que atendendo solicitações dos colegas convidou o 

Contador da Casa e o do Município para ainda analisarem  o PPA; sendo 

que o Contador do Município não compareceu e nem justificou mas o Sr. 

Antônio Contador da Casa está aqui para qualquer dúvida; Dando 

continuidade aos trabalhos coloca em votação o Projeto de Lei nº 

016/2017 que dispõe sobre a denominação da Escola Municipal Ivone 

Mendes para Escola Municipal de Ensino Fundamental José Bezerra Costa; 

consultado o plenário o Projeto foi aprovado por unanimidade; Em 

seguida coloca em votação a Emenda Modificativa nº 001/2017 ao Projeto 

de Lei nº 09/2017 - PPA; Consultado o Plenário a emenda foi aprovada por 

unanimidade; Coloca também pra apreciação o Projeto de Lei nº 09/2017  

PPA onde o mesmo foi aprovado com a emenda por unanimidade; Não 

havendo mas nenhum material de expediente o Presidente abre a ordem 

do dia e faculta a palavra aos vereadores; O Vereador Luiz Silva Bezerra 

diz que irá fazer uma breve observação onde essa semana não houve 

pauta para a sessão, somente o Projeto do PPA e a emenda para 

votação, acha interessante que quando houver emenda que seja 

distribuída a cada vereador  uma cópia; O Presidente diz que a emenda 

foi lida em Plenário para conhecimento de todos e não houve nenhuma 

reivindicação na hora, com relação a pauta não houve tempo de 

elaborá-la, por não terem respostas dos convites que enviou, então 

coloca-se em sessão o que a mesa determinar; O Vereador Cícero 

Roberto Barros diz que irá bater na tecla novamente da Educação onde 

até agora não chegou nenhuma resposta a esta casa com relação a 

correção do Projeto de reajuste dos servidores da educação e pergunta a 

professora presente se eles conseguiram se reunir com a Secretária de 

Educação; A Professora Raquel diz que depois de tentar várias vezes a 

Secretária entrou em contato e diz que não tem resposta para 

pagamento, ficando acordados para na próxima segunda iriam se reunir 

para tentarem resolverem com o gestor; O Vereador Cícero Roberto Barros 

diz que com relação ao pagamento dos professores acha uma falta de 

respeito e de irresponsabilidade do governo com o servidor que sobrevive 

do seu trabalho;  que o gestor deve colocar a mão na consciência e 

pague os servidores; Ainda vem os décimos e como vai ficar esses 

pagamento se não estão podendo nem pagar o mês trabalhado; Então o 

gestor se organize e pague os servidores que estão cumprindo com seu 

dever em ir trabalhar e a falta de irresponsabilidade de um gestor está 

sacrificando os trabalhadores; O Presidente diz que fazendo um gancho 

nas palavras do colega onde totaliza-se em gastos no fundo da educação 

a quantia de 450 mil reais e acha que pode-se pagar a folha pelo menos 
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sem os encargos dos 40 e 60; Com relação as pintura citadas pelo 

vereador na escola do Sobradinho foi gasto 16 mil e fizeram o serviço com 

dois meses depois, o mais interessante é que os serviços nas escolas são 

somente de pinturas e pergunta o por que esse valor gasto em pinturas;  

Fala também das reformas nos Postos de Saúde; onde também foi 

somente pintura e o valor na placa de 25 mil, nós devemos tirar as vendas 

dos olhos e tomarmos uma providência para que isso pare, pois os gastos 

são muito altos com pinturas e meio fio é um absurdo; Diz que não  houve 

nenhum planejamento por parte do gestor passado e não está havendo 

neste também; Resume as dívidas do município onde Monteirópolis se 

encontra falida; E hoje o gestor atual entrou como “salvador da pátria” e 

não está resolvendo a situação, nossa cidade entra e sai prefeito e 

nenhum faz nada para melhorar a situação; agradece o espaço cedido; 

O Vereador Patrício Vilela Amorim  diz que tudo que foi dito pelo 

presidente ; Sabemos que é realidade, diz que cada dia aprende coisas 

diferentes  e que devem chamar a atenção e dizer que esta errado;  e 

nesse tempo de mandato que já tem recebeu vários convites e não quis, e 

nesse ano de mandato que esta não esta bem, sabemos que só tem dez 

meses de mandato mas as coisas não estão funcionando; e em outras 

cidades os contratados já foram demitidos e aqui somente os da 

educação, e não sabe como ele esta conseguindo manter essas pessoas 

e acha que em breve esses também  irão ser demitidos; E que esta a favor 

do povo e ira cobrar e para encerrar diz que em cidade pequena 

vereador é tudo, enfermeiro, juiz , delegado, tudo; Particularmente espera 

que o gestor melhore a situação de seu povo; da uma sugestão de realizar 

uma audiência publica com todas as classes do município e deixe claro o 

por que dessa situação no município; O próximo a usar da palavra é o 

Vereador Cícero Roberto Barros, fala da ultima terça feira que houve a 

visita da TV Gazeta inclusive indo ao ar a reportagem, sobre a denuncia 

dos pais sobre os ônibus lotados, as maquinas quebradas que poderiam 

estar sendo utilizada pela população, fala também sobre o prefeito, onde 

tem conhecimento do gasto de gabinete do mesmo onde já foi usado o 

valor de quase 50 mil reais a pessoas comissionadas ao gabinete dele; e o 

prefeito já recebeu mais de 40 mil reais de diária, pede que o prefeito já 

que anda tanto para Brasília que peça aos deputados, senadores verbas 

para arrumar nosso município e que coloque a mão na consciência e 

vamos resolver as coisas do nosso povo que estão ai sem receber a três 

meses e tem a certeza que o salário e as diárias do Prefeito não está 

atrasado; hoje esteve visando alguns sítios e o povo esta reclamando, e 

torce para que o Prefeito tire o município dessa situação para o bem do 

nosso povo; E que todos os projetos que vieram para esta casa ele 

aprovou todos pois era para o bem do nosso povo; Fala do Presidente da 

Republica dizendo que ele não tem responsabilidade com o Brasil, pois o 

nosso povo voltou as portas para pedi esmolas coisa que a muito tempo 
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não se via; Esta ai na cara de pau o Michel comprando votos dos 

deputados a valores altas, e pergunta cadê a justiça Brasileira que não 

esta vendo essa situação; e o que devemos fazer é se pegar com Deus e 

Nossa Senhora para que eles nos livres dessas pessoas, e no mas agradece 

o espaço cedido; O próximo a usar da palavra é o Vereador Luiz Silva 

Bezerra, o qual fala com relação aos projetos que estão na casa que o 

Presidente engavetou, diz o vereador que não existe nenhuma lei que dá 

essa autoridade de engavetar projetos sem serem analisados e que 

devemos ter cuidado com essas situações; O Presidente diz que com todos 

os problemas que eles falaram esse bendito projeto que o colega Luiz Silva 

Bezerra está solicitando é sobre uma suplementação de 40%; e diz que o 

gestor já usou os 20% e que não sabe pois até hoje não chegou nenhum 

balancete, deixa claro que não esta usando de má fé, apenas querem 

explicação do por que ele que mas 40% se esta faltando apenas três 

meses para acabar o ano; lembrando que esses 20% suplementação esta 

sendo gasto irregular pois foi sancionado sem a aprovação do veto que o 

Procurador da época recebeu; e na sua opinião não esta ferindo o 

regimento, diz que atenderam no prazo o requerimento que o senhor 

solicitou, e que as atas já se encontram no site da câmara, e os áudios fica 

na casa apenas uma semana e depois é apagado; espera ter deixado 

claro sua posição; O Vereador Luiz Silva Bezerra afirma que cabe a casa 

decidir se vota ou não, pois esta sendo excluído o voto dos colegas, e diz 

que se o Prefeito tivesse má fé com a casa não teria enviado, pois ele esta 

consultando a casa e pedindo; o que não se pode é está segurando 

projeto aqui e excluindo voto de vereador, pois não tem essa lei escrita em 

nada, e que esta dialogando antes para não tomar decisões precipitadas; 

O Presidente diz que não disse que pode engavetar projetos, disse apenas 

que existe artigo que da poder a mesa de fazer algumas escolhas; e que 

esta nesta casa para acerta e errar e quando errar que eu pague por isso; 

e repete que tem inúmeras interpretações que nos da esse direito, pois 

acha essa suplementação na situação que esta é uma irresponsabilidades 

muito grande; Se o Plenário concordar ele coloca o projeto agora para 

votação; O Vereador Cícero Roberto Barros diz que na palavra do 

vereador Luiz Silva Bezerra onde fala dos pobres, onde o governo esta 

fazendo grandes corte nas áreas sociais, em contra partido usam como 

fundo para usos indevidos, infelizmente o povo que paga a conta; e diz ao 

vereador que não existe projeto engavetado, e diz que tiveram uma 

reunião com procurador do município e com o promotor que era para 

prefeito comparecer e não compareceu, o procurador disse que não 

tinha conhecimento desse projeto de suplementação, e fez  a pergunta 

sobre o veto das emenda, pergunta qual o poder o Prefeito tem em 

colocar em vigor emendas que foram rejeitadas, e o Procurador me 

respondeu dizendo  que não tinha conhecimento dessa lei não; Enquanto 

não chegar os balancetes do município e esclarecimentos da sanção 
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dessas emendas ai sim terão uma posição com relação a esse projeto; 

após amplo discurso diz que se o executivo se sentir prejudicado que ele 

procure o ministério publico para que essa mesa coloque o projeto; O 

Vereador Luiz Silva Bezerra diz que se sentiu excluído do voto e por ele 

colocava o projeto, pois são situações que se sentiu excluído e que cada 

um seja responsável pelo seu voto; O Vereador Patrício Vilela Amorim faz 

uso da palavra e diz que foi um dos vereadores que não votou no projeto 

de quase 400 mil reais e estava na inauguração onde o mesmo não tinha 

nem sido terminado, e que em discursos já tinham dito que os moveis 

tinham sido comprados já, passando dois meses chega um projeto 

pedindo que seja liberado um valor para compra de móveis, como ele 

poderia  votar se em discurso já estavam tudo comprado; Se o projeto ele 

achar que é para o bem do povo terá o seu voto se ele não achar sempre 

será contra; e já deixa claro que na sua parte não vota no projeto; e diz 

que se o projeto chegou na casa e direito do vereador receber uma copia 

para análise e que cada um de seu voto; Não havendo mas nada a tratar 

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 20 de outubro de 2017. 


