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Ata da 589º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

 

Aos 08 dias 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 Amelício 

Galdino da Silva, Jose Cicero Luiz da Silva, Luiz Silva Bezerra, Michelle dos 

Anjos Silva e Patrício Vilela Nunes. 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 ata da sessão anterior; Após a leitura o 

Presidente coloca a ata em discussão e votação, onde 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; Convite de cursos do Instituto Nacional de 

Assessoria aos municípios; revista RADIS; Comunicado do ministério da 

educação referente à liberação de recursos destinada ao programa 

PNAE; Mensagem nº 17/2017 que encaminha para apreciação o Projeto 

de lei nº 17/2017 que dispõe a concessão de diárias no âmbito do poder 

executivo municipal e de outras providências; Um requerimento da 

Associação dos Taxistas de Monteirópolis; Ofício nº 55/2017 solicitando um 

profissional técnico para dar esclarecimentos sobre o projeto do código 

tributário; Balancetes do legislativo referente aos meses de setembro e 

outubro; Não havendo mais material de expediente o Presidente coloca o 

material de expediente em discussão, o qual ninguém se pronuncia. 

Dando continuidade o Presidente pergunta se algum vereador tem 

indicação, requerimento ou pedido de providência para apresentar; E 

informa que o requerimento lido em plenário com relação aos taxistas já 

lido em outra sessão e discutido, entrou em plenário novamente a pedido 

dos taxistas e convida o Sr. Damião para fazer uso da palavra para 

esclarecimentos; O Sr. Damião cumprimenta todos os presentes, e diz que 

devido à lei implantada no município, o alvará deve ser dado a quem for 

associado, e este rapaz citado no requerimento não é sócio, então 

pergunta o porquê deram essa liberação; Com isso todos os associados 

estão sendo lesados, por esse motivo estão solicitando desta casa para 

que resolvam, pois os vereadores são os feitores das leis e que a mesma 

seja cumprida. Solicita que esse alvará seja indeferido. O Vereador 

Douglas Duarte Braga diz que a lei determina uma quantidade de 

associados, e que outras pessoas podem obter alvará se o percurso não 

for o mesmo dos associados; Sendo assim o trabalhador que está 

trabalhando dentro da lei, pagando seus impostos e de repente chegar 

outros trabalhadores com o comércio igual a seu, é claro que irá 
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prejudicar; E 
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até ter o abastecimento de água por sessenta dias, pois o mesmo não 

estava enviando o relatório de análise de portabilidade da água; Então 

vocês vejam o interesse com o povo, pois uma simples análise de água 

não estão mandando; Diz que no dia vinte de outubro houve um decreto 

sobre diárias, gratificações e outros; E no dia vinte três recebeu o valor de 

dez diárias do Prefeito, sabemos que essas viagens tem gastos e pergunta 

o por que todos mês é sempre dez diárias; E depois que baixou esse 

decreto ele já recebeu mais ou menos  a quantia de nove mil reais, e 

lembra de uma ocasião em que um colega nosso fez uma pergunta ao 

Prefeito e ele riu da pergunta intensamente, e a situação que o nosso povo 

se encontra é para chorar e não para rir e na sua opinião ele não está 

nem aí para o povo, comunica que teve acesso as folhas de pagamento 

e ao analisarem tem tantos funcionários fantasmas que não sabem de 

onde são, tem situação em que existe dois contratos entre servidores e isso 

não pode, é crime de responsabilidade. Se o município está em crise e 

existem essas coisas imagine se tivesse dinheiro, e deixa claro que essa 

casa está aberta para todos e que irão denunciar muita coisa mal feita 

dessa gestão, agradece a atenção de todos; O próximo a usar da palavra 

é o Vereador Cícero Roberto Barros diz que mais um absurdo da gestão 

atual com relação à folha de pagamento, pois dará um exemplo em que 

pessoas que são julgadas e condenadas pela justiça não pode exercer 

nenhum cargo público, mas aqui em Monteirópolis isso acontece e não se 

sabe como andará a situação do nosso município; Não havendo mais 

nenhum orador o Presidente encaminha o Projeto que dispões sobre as 

concessões de diárias e aguardara os pareceres das respectivas 

comissões; E para encerrar o Presidente agradece a presença de todos na 

sessão e convida os funcionários e vereadores para a confraternização da 

casa dia vinte.  Em nome de Deus encerra a sessão. 

 


