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ATA DA 651ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 25 DE OUTUBRO DE 2019. 
 
 
 

Presidência: Cícero Roberto Barros 
1ª Secretário: Diógenes Allan Farias Medeiros 
2ª Secretária: Michelle dos Anjos Silva 
 

Vereadores presentes: Cícero Roberto Barros, Douglas Duarte Braga, Ednaldo Pereira dos 
Santos, Luiz Silva Bezerra, Diógenes Allan Farias Medeiros, Patrício Vilela Amorim, Michelle 
dos Anjos Silva e José Amelício Galdino da Silva. 
 Vereador ausentes: José Cícero Lourenço da Silva. 
 
ABERTURA – Às 17:20 (Dezessete hora e vinte minutos) do dia 25 de Outubro de 2019 

iniciou-se a 651ª 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, Douglas 

Duarte Braga, Ednaldo Pereira dos Santos, Luiz Silva Bezerra, Diógenes Allan Farias 

Medeiros, Patrício Vilela Amorim, Michelle dos Anjos Silva e José Amelício Galdino da Silva. 

Ausentes: José Cícero Lourenço da Silva.Com número legal de Vereadores presentes, a 

presidência declarou aberta a sessão, “em nome de Deus”. ATA: Regimentalmente, foi 

aprovada a ata da 650ª Sessão Ordinária, ocorrida aos dias 11 de Outubro de 2019. Iniciados 

os trabalhos, o Presidente desta Casa apresentou o Ofício nº 25/2019, o qual convocava o 

Prefeito deste município à comparecer a esta Casa Legislativa para prestar esclarecimentos 

sobre o IAPREM, bem como o Ofício nº 00/2019, o qual convoca o Presidente daquela 

Autarquia para prestar os devidos esclarecimentos sobre os aspectos financeiros e 

administrativos do IAPREM; em seguida convidou o Prefeito Mailson de Mendonça Lima e o 

Procurador deste município, Doutor Eudes, à comporem o plenário junto com os Vereadores 

presentes. Após a leitura dos ofícios o Presidente procedeu aos agradecimentos e, em seguida, 

foi aberta a palavra ao Prefeito, que salientou que estava à disposição para responder qualquer 

pergunta referente ao IAPREM, cumprimentando os Vereadores e os Servidores presentes. 

Aberta a palavra aos vereadores para que fizessem seus questionamentos sobre o IAPREM, 

inicialmente manifestou-se o Vereador Douglas, indagando ao Excelentíssimo Prefeito o 

que segue: Quantos aposentados compõem o quadro do IAPREM, desde o ano de 2017 até 
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o presente momento? Existe algum débito na atual gestão, de 2017 até a presente data? 

Quanto aos atrasos, se o Prefeito tem alguma resolução para que tal situação não mais ocorra. 

Indagou ainda sobre a auditoria que foi feita no ano passado, e as questões referentes às 

alíquotas utilizadas, pedindo que o Prefeito se comprometa a encaminhar os extratos dos 

pagamentos. Se o prefeito se recorda qual o valor que existia nas contas do IAPREM quando 

do seu primeiro mandato? Passada a palavra ao Prefeito, o mesmo respondeu o que segue: 

QUE não existe débito algum na atual gestão, com relação ao IAPREM, tanto na parte 

patronal quanto no que diz respeito à contribuição do servidor; QUE com relação aos atrasos, 

quando assumiu a gestão em 2017 identificou que havia uma quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) nos cofres do IAPREM, informando que, o que está sendo descontado do servidor, e o 

que está sendo pago do patronal não está sendo suficiente para cobrir a folha, então isso 

significa dizer que hoje o município encontra-se em déficit com a previdência, porque o 

município tem funcionários antigos que foram aportados ao instituto de previdência, o que, a 

princípio, não deveria ter acontecido, estes servidores deveriam ter ido para o regime geral. 

Portanto, o IAPREM hoje está negativo; QUE quantos aos atrasos, o município está 

encontrando problemas quanto aos índices de FPM, e até dois meses atrás os pagamentos 

eram feitos rigorosamente em dia, no dia 30 de cada mês; QUE de acordo com os balancetes 

que chegaram, o município deixou de recolher nos quatro anos do mandato passado, o 

município deixou de recolher aproximadamente 2.800.000,00 (Dois milhões e oitocentos mil 

reais), deixando claro que enviará os relatórios à esta Câmara assim que estiverem concluídos; 

QUE com relação aos pagamentos vem tendo uma queda com relação ao FPM, o que 

ocasionou os recentes atrasos, porém, que não tem como se comprometer a pagar numa data 

certa, enfatizando que fará os esforços possíveis para que as datas dos pagamentos voltem ao 

normal; QUE não tem como passar a relação de aposentados de 2017 até a presente data, 

porém, irá encaminhar tais informações à Câmara; QUE está sendo feita uma auditoria nas 

aposentadorias e benefícios que encontram-se ativos naquele instituto; QUE compromete-se a 

encaminhar os extratos de pagamentos das contribuições do IAPREM; QUE se recorda que 

existia em torno de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) nas contas do IAPREM em meados de 

2007. Passada a palavra à Vereadora Michelle, manifestou-se no seguinte sentido: Porque 

os salários, do início do ano até o mês de agosto, eram pagos no dia 30, e agora estão sendo 

pagos em atraso? Se irá regularizar a data para retornar ao dia 30? Se está sendo depositado 

corretamente a contribuição patronal? Saber se existe alguma projeção quanto ao equilíbrio 

financeiro e atuarial do IAPREM? Passada a palavra ao Prefeito, o mesmo respondeu o que 
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segue: QUE infelizmente, o aporte que está sendo realizado todos os meses ao IAPREM não 

tem como ser feito religiosamente no mesmo dia todos os meses; explicando que está 

ocorrendo divergência nas alíquotas em razão do cálculo atuarial; QUE o município está 

correndo atrás das compensações, que sejam realizadas. Passada a palavra ao Vereador 

Diógenes Allan, manifestou-se no seguinte sentido: Se o prefeito tem como prever um dia 

para recebimento do benefício? Se de 1998 até hoje foi feito o estudo sobre o valor real que 

deveria ter sido pago? Passada a palavra ao Prefeito, o mesmo respondeu o que segue: 

QUE não tem informações acerca dos valores que deveria ter sido pago ao IAPREM de 1998 

até hoje, visto ser uma informação que deverá ser levantada por um contador, em razão da 

mudança de valores e alíquotas em cada ano; QUE infelizmente não tem como se 

comprometer com uma data fixa para pagamento. Passada a palavra ao Procurador do 

Município, manifestou-se no seguinte sentido: QUE foi efetuada uma auditoria em 2014, 

pelo INSS, e que naquela ocasião já existia um débito de aproximadamente R$ 3.600.000,00 

(Três milhões e seiscentos mil reais); QUE em 2013 não foi feito nenhum pagamento patronal, 

e foi depositado alguns meses da parte do servidor; QUE em 2014 só era depositado o valor 

equivalente à folha; QUE a folha de pagamento atual gira em torno de aproximadamente R$ 

174.000,00 (Cento e setenta e quatro mil reais). Passada a palavra ao Vereador Luiz, 

manifestou-se sobre o IAPREM, sobre a gestão do conselho do IAPREM, afirmando que os 

conselheiros devem ter bastante atenção sobre os valores do instituto, que os mesmos devem 

sempre cobrar. Afirmou que, se fosse vereador na época em foi aprovada criação do 

IAPREM, não teria votado a favor desta. Passada a palavra ao Vereador Roberto, o mesmo 

falou sobre a questão das perdas nas aposentadorias no INSS, pois lá os benefícios são 

limitados ao teto; situação que não ocorre aqui no município, onde o aposentado recebe a 

mesma remuneração que recebia na ativa. Passada a palavra ao Vereador Patrício, 

manifestou-se no seguinte sentido: inicialmente parabenizando o Presidente desta Casa por 

atender ao pedido de transmitir as sessões via Facebook; sobre o IAPREM falou sobre o 

parcelamento que não foi cumprido e o pedido de re -parcelamento, que não foi aprovado, em 

2014, ocasião onde observaram que aquele novo pedido não iria ser cumprido, por não haver 

meios para tal cumprimento. Falou sobre as cobranças sobre o IAPREM vindas dos 

servidores, cobranças estas recorrentes. Falou sobre os desvios dos valores do IAPREM 

durantes todos estes anos, que passam de mandato em mandato. Falou sobre o absurdo que 

envolve os atrasos nos pagamentos dos aposentados deste município. Finalizou sua fala com 

uma indagação ao Prefeito: Procede a informação de que quem é aposentado pelo IAPREM 



ESTADO DE ALAGOAS 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRÓPOLIS 
Rua Antônio Prudente de Melo, s/n, Centro – CEP 57440-000  
CNPJ nº 12.251.450/0001-36 

 

  

 

na verdade não está aposentado de fato? Passada a palavra ao Procurador do Município, 

manifestou-se no seguinte sentido: QUE a aposentadoria depende da homologação do 

Tribunal de Contas para produzir efeitos, porém, teoricamente os aposentados do município já 

estão aposentados; QUE está sendo realizado um recadastramento dos servidores para que 

sejam montados todos os processos para serem encaminhados ao Tribunal de Contas; QUE 

inclusive estão sendo realizadas novas perícias para atualizar os benefícios dos servidores que 

encontram-se afastados de suas funções; QUE até o presente momento não foi encaminhado 

nenhum processo ao Tribunal de Contas para a efetiva homologação. Em seguida, foi aberta a 

palavra ao público presente, ocasião na qual se manifestaram as Senhoras Raquel e Santana, 

professoras do município, ambas manifestaram suas insatisfações com o modo com o qual o 

IAPREM vem sendo gerido, a precariedade na qual os servidores do município se encontram e 

sobre as questões dos atrasos nos pagamentos, representando a categoria dos servidores 

públicos do município de Monteirópolis. Em seguida foi passada a palavra ao Senhor Luciano, 

que falou sobre a questão dos atrasos nos pagamentos, e da situação que gera tais atrasos, 

manifestando-se em nome de sua esposa que é servidora deste município, e que encontra-se 

em licença maternidade. Não havendo mais nada a tratar, partiu-se para o 

ENCERRAMENTO da Sessão. Estavam presentes em plenário, naquele momento, os Edis: 

Cícero Roberto Barros, Douglas Duarte Braga, Ednaldo Pereira dos Santos, Luiz Silva Bezerra, 

Diógenes Allan Farias Medeiros, Patrício Vilela Amorim, Michelle dos Anjos Silva e José 

Amelício Galdino da Silva. Ausentes: José Cícero Lourenço da Silva. A Sessão foi encerrada às 

20:00 (Vinte horas). Para constar, foi lavrada esta ata, que é assinada pelos Senhores 

Presidente, 1º e 2º Secretários da Mesa da Câmara. 

 

APROVADA, SEM IMPUGNAÇÃO, NA 651ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 25 DE 
OUTUBRO DE 2019. 
 
 
 
PRESIDENTE                         1º SECRETÁRIO                    2ª SECRETÁRIA 
 


