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Ata da 588º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

 

Ao 01 dia do mês de dezembro 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 Cícero 

Lourenço da Silva, Luiz Silva Bezerra, Michele dos Anjos Silva e Patrício 

Vilela Amorim.  Em seguida o Presidente justifica a ausência do Vereador 

José Amelício Galdino da Silva por motivo de pessoais. Em nome de Deus 

o Presidente declara aberta a sessão. Abrindo os trabalhos o Presidente 

pede ao redator de atas para fazer a leitura da sessão anterior; após a 

leitura o Presidente coloca a ata em discussão e votação, onde a mesma 

foi aprovada por unanimidade com ressalva dos Vereadores Diógenes 

Allan Farias Medeiros e Cícero Roberto Barros; Em seguida o Presidente 

apresenta o material de expediente; Passando para o 1º Secretário para 

fazer a leitura do material de expediente; Convite do Tribunal de Contas 

de Alagoas para comemoração dos seus 74 anos; Ofício do Ministério da 

Defesa do Exercito Brasileiro que solicita ao município que apresente o 

laudo do programa de água potável para a operação carro pipa; Ofício 

216/2017 atendendo aos pedidos de providências com relação ao veículo 

Amarok que se encontrava em concerto, mas já está a disposição da 

Secretaria do Município. Com relação ao conjunto habitacional Luiz 

Dantas será verificado com o jurídico e encaminhado resposta a esta 

casa; Apresenta o Projeto de lei nº 11/2017 que atualiza o Código Tributário 

do Município de Monteirópolis; Em seguida o Presidente coloca o material 

de expediente em discussão; O Vereador  Cícero Roberto Barros diz que é 

um projeto extenso e que irão precisar da ajuda do Contador e 

Controlador, e observou que foi corrigido todas as tabelas e que agora 

cabe aos vereadores analisarem se isso é bom para o município; O 

Presidente diz que devem analisar e aprovar o projeto independente do 

STF  entender inconstitucional ou não; Em seguida o Presidente pergunta se 

algum vereador tem pedido de providencia ou indicações a ser feito; O 

Vereador Patrício Vilela Amorim cumprimenta todos presente e diz que seu 

pedido de providência é para que seja tomada providências diante 

tantas multas que os carros do municípios estão recebendo ao se 

deslocarem para a capital, que reunião seja feita com os motoristas para 

que eles tenham responsabilidades ao dirigirem, mediante advertência e 

houver continuação a multa seja descontado no salário do infrator; Em 

seguida faz uso da palavra o Vereador Cícero Roberto Barros solicita um 

ofício para o conselho tutelar, para saber quais providências estão 

tomando em relação a paralisação das escolas com relação as crianças; 
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O Vereador Luiz Silva Bezerra solicita que o executivo faça uma 

organização entre os motoristas, para que façam levantamentos dos 

gastos de combustíveis e viagens para que tenham controle e que é a 

favor de mexer no bolso do servidor que não exercer com 

responsabilidade sua função, e com isso terão mas cuidado com seu 

instrumento de trabalho; O Presidente diz que é complicado mexer no 

bolso do servidor, mas se o motorista zelar pelo salário e pela profissão é o 

que requer mais responsabilidade, se a prefeitura aderir as ideias aqui 

dadas melhoraria o custo, pois teriam o controle de quilometragem, os 

gastos de pneus, economizaria combustíveis, pois se tivessem esse controle 

teriam um custo benefício melhor; E que os motoristas coloquem na 

cabeça que o carro é do munícipio mas eles tem que zelar pelo seu 

instrumento de trabalho; Com relação a educação, esteve no movimento 

que a classe realizou e informaram que o gestor falou que eles estavam 

indo na conversa de alguns maloqueiros e citou alguns membro desta 

casa, quer deixar seu repúdio às palavras proferidas pelo senhor gestor e 

que o mesmo respeite esta casa e a classe da educação, pois estão 

lutando por seus direito;  E deixa claro alguns valores apresentados a esta 

casa pelo senhor prefeito e os valores pagos, pois bem senhores, a 

diferença é exorbitante entre as folhas de pagamento, e deixa claro que 

as informações encaminhadas a esta casa foi maquiada, e cita as 

diferenças entre pagamentos com relação aos meses em exercício, então 

analisando as ações da gestão e o maloqueiro da história não está nesta 

casa não, e que o Prefeito tem a obrigação de respeitar esta casa como 

também qualquer servidor deste município; Em seguida o Vereador 

Diógenes Allan Farias Medeiros faz uso da palavra e diz que o executivo 

colocou um projeto de retroativo da educação nesta casa, onde houve 

uma grande discussão e quando chegou o dia de pagamento ele não 

pagou o retroativo do pessoal da educação; E que em sua opinião o 

Prefeito está brincando de governar. 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 01 de dezembro de 2017. 


