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ATA DA 647ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 20 DE SETEMBRO DE 2019. 
 
 
 

Presidência: Cícero Roberto Barros 
1ª Secretário: Diógenes Allan Farias Medeiros 
2ª Secretária: Michelle dos Anjos Silva 
 
Vereadores presentes: Cícero Roberto Barros, Michelle dos Anjos Silva, Luiz Silva Bezerra, 
Douglas Duarte Braga, Diógenes Allan Farias Medeiros, José Amelício Galdino da Silva e José 
Cícero Lourenço da Silva. 
 Vereador ausentes: Ednaldo Pereira dos Santos e Patrício Vilela Amorim. 
 
 

ABERTURA – Às 17:00 (Dezessete horas) do dia 20 de Setembro de 2019 iniciou-

se a 647ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Monteirópolis. O Presidente, Cícero 

Roberto Barros, solicitou ao primeiro Secretário, Diógenes Allan, que procedesse à chamada 

dos Vereadores presentes à Sessão, ocasião na qual registraram a presença para o início dos 

trabalhos. Estavam presentes os Vereadores: Cícero Roberto Barros, Michelle dos Anjos Silva, 

Luiz Silva Bezerra, Douglas Duarte Braga, Diógenes Allan Farias Medeiros, José Amelício 

Galdino da Silva e José Cícero Lourenço da Silva. Ausentes: Ednaldo Pereira dos Santos e 

Patrício Vilela Amorim.Com número legal de Vereadores presentes, a presidência declarou 

aberta a sessão, “em nome de Deus”. ATA: Regimentalmente, foi aprovada a ata da 646ª 

Sessão Ordinária, ocorrida aos dias 13 de Setembro de 2019. Iniciados os trabalhos, o 

Presidente passou a palavra ao primeiro Secretário para que procedesse à leitura do material de 

expediente. Foram encaminhados à esta Casa os Ofícios da Secretaria de Saúde acerca do 

pagamento em atraso dos Servidores pertencentes àquela Secretaria; bem como a aplicação 

inerente ao PMAQ; o Ofício do RPPS municipal, informando acerca dos repasses ao Instituto 

de Previdência, pela Administração Municipal, e o pagamento dos aposentados e pensionistas, 

que deu-se aos dias 20 de setembro de 2019. Em seguida, foi apresentada a indicação do 

Vereador Douglas, para a criação de um centro de zoonoses no município; passada a palavra 

ao vereador proponente, o mesmo fez a devida explanação à indicação do centro de zoonoses. 

Aberta a palavra, o primeiro a se pronunciar foi o vereador Douglas, o qual falou sobre os 

repasses e os pagamentos dos servidores no Instituto de Previdência Social do Município. Na 

ocasião, servidores do município (professores, garis, auxiliar de serviços gerais, etc) que 
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estavam presentes à sessão se manifestaram sobre a falta de respeito com os servidores, quanto 

aos atrasos nos pagamentos e a má gestão do dinheiro público. Passada a palavra ao Presidente 

desta Casa, o mesmo falou sobre uma reunião com os assessores do Instituto de Previdência 

do Município, na qual foram repassadas as informações de mudanças que seriam feitas naquela 

Autarquia. Passada a palavra à Vereadora Michelle, a mesma falou sobre o Instituto de 

Previdência, sobre a falta de valores nos caixas daquela Autarquia, e do descaso com relação à 

previdência municipal, como a situação da ausência de repasses e a importância do efetivo 

repasse. Logo após, foi passada a palavra ao Vereador Luiz, o qual falou acerca do Regime 

Próprio do Município, e da situação na qual encontra-se a Autarquia Previdenciária do 

Município, tais como o débito gerado na gestão passada, em razão da ausência dos repasses 

pela Administração Municipal à Autarquia Previdenciária. Aberta a palavra aos servidores 

municipais presentes, foi dito o que segue “só quem paga o pato é a população, porque eles 

levam o dinheiro público e nós quem sofremos. Uma situação que já acontece há anos, não é 

de agora. Se fosse dito aos servidores que há consideração pelos aposentados os representantes 

dos órgãos de previdência e da prefeitura estariam presentes naquela sessão.” Passada a palavra 

ao vereador Allan, o mesmo falou sobre o Instituto de Previdência, sobre a deficiência pela 

qual passa a Autarquia, a falta de pagamento dos servidores da saúde, bem como o pagamento 

tardio dos aposentados do município, falou sobre as representações feitas por esta Câmara, 

junto ao Ministério Público Estadual, que gerou a visita dos membros do MP à sede da 

Prefeitura, falou sobre os altos gastos com serviços no município, o que gerou tais 

representações. Afirmou ainda, que é importante convocar o Prefeito e o Presidente do 

IAPREM para prestarem esclarecimentos à esta Casa e aos servidores municipais. Novamente 

fora aberta a palavra à população presente, ocasião na qual houve a seguinte manifestação, por 

parte de um servidor municipal “antes o pagamento era feito aos dias 30 de cada mês, esse mês 

foi hoje (20/09), é necessário que haja responsabilidade no pagamento, porque os servidores 

acabam ficando 20 dias sem receber, recebendo com atraso e gerando uma desorganização nas 

finanças. Peço que seja feito algo, por parte dos vereadores, para que essa situação no atraso 

dos pagamentos seja regularizada. Existe um grande descaso com relação aos pagamentos, pois 

os servidores estão sendo enrolados, quando passam 20 dias, após o dia do pagamento dos 

salários para receber.” Passada a palavra ao Presidente, o mesmo afirmou que os repasses da 

parte patronal são efetuados ao Instituto de Previdência. Adiante, o vereador Douglas trouxe à 

tona os valores da dívida existente no Instituto hoje, em decorrência da falta de repasses. 

Aberta a palavra aos servidores “diante do que foi falado aqui, a gente fica preocupado, pois o 
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nosso dinheiro não está sendo repassado como deveria, a gente precisa que vocês (vereadores) 

tentem resolver essa situação. Vocês acham que tem condições desse camarada continuar 

metendo a mão no nosso dinheiro? A gente vai morrer de fome se continuar assim, por isso 

que estamos recorrendo à vocês (vereadores). O prefeito só fica se os Vereadores quiserem, ele 

pode ser colocado para fora.”. Após ampla discussão e reiterados pedidos de cassação do 

mandato do Prefeito, por parte da população presente à sessão, não havendo mais nada a 

tratar, partiu-se para o ENCERRAMENTO da Sessão. Estavam presentes em plenário, 

naquele momento, os Edis: Cícero Roberto Barros, Michelle dos Anjos Silva, Luiz Silva 

Bezerra, Douglas Duarte Braga, Diógenes Allan Farias Medeiros, José Amelício Galdino da 

Silva e José Cícero Lourenço da Silva. Ausentes: Ednaldo Pereira dos Santos e Patrício Vilela 

Amorim. A Sessão foi encerrada às 19:30 (Dezenove horas e trinta minutos). Para constar, foi 

lavrada esta ata, que é assinada pelos Senhores Presidente, 1º e 2º Secretários da Mesa da 

Câmara. 

 

APROVADA, SEM IMPUGNAÇÃO, NA 647ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 20 DE 
SETEMBRO DE 2019. 
 
 
 
PRESIDENTE                         1º SECRETÁRIO                    2ª SECRETÁRIA 
 


