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Ata da 585º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

 

Aos 10 dias do mês de novembro 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, Michele dos Anjos Silva e 

Patrício Vilela Amorim. Em nome de Deus o Presidente declara aberta a 

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

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

expediente; Ofícios da Presidência endereçados ao Vereador Luiz Silva 

Bezerra, a respeito de questionamento sobre a não colocação em pauta 

do Projeto de crédito suplementar, cópia de atas e gravações, balancetes 

do exercício de 2016; Em seguida o Presidente justifica a não colocação 

do Projeto que solicita autorização de crédito suplementar, diante de 

ausência de remessa de balancetes a esta Casa pelo Poder Executivo; 

Dando continuidade o Presidente passa a palavra o Vereador Patrício 

Vilela Amorim que questiona ao Procurador da Casa a respeito da 

possibilidade de confecção de balancetes, diante da ausência de 

fechamento contábil do exercício anterior. Em resposta, o Procurador 

afirmou ser possível a confecção dos balancetes deste exercício neste 

caso; Relembra que é necessário ter bastante cuidado com a concessão 

de créditos suplementares, conforme entendimento do Ministério Público 

de Contas, que afirma se tratar de um cheque em branco, em algumas 

situações, dado pelo Legislativo ao Executivo. O Presidente afirma que a 

ausência de balancetes não permite a análise da execução orçamentária 

atual, principalmente em relação ao crédito suplementar, na ordem de 

20%, previsto irregularmente na Lei Orçamentária, pois houve veto não 

apreciado por esta Casa nesse sentido. O questionado ainda o não 

pagamento dos servidores da educação, que ameaçam entrar em greve, 

caso isso não ocorra. O SINTEAL já se pronunciou nesse sentido. O projeto 

de reajuste dos servidores da educação ainda não retornou do Poder 

Executivo, por tal razão não encontra-se pendente de apreciação. Não 

havendo mas nenhum orador 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 10 de 

novembro de 2017. 

 


