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Ata da 561º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

Aos 07 dias do mês de abril 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, Diogenes 

Alan Farias Medeiros, Douglas Duarte Braga, José Amelício Galdino da Silva,  Michele dos 

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

sessão. Abrindo os trabalhos o Presidente pede ao Secretário que faça aleitura da ata da 

sessão anterior; após a leitura o Presidente coloca a ata em discussão e votação. Onde a 

mesma é aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos o Presidente 

pede ao 1º Secretário da casa para fazer a leitura do material de expediente. O 1º 

Secretário faz a leitura das correspondências que compõe o pequeno expediente. O 

Presidente faz leitura de Requerimentos dirigidos a Vossa Excelência o Senhor Prefeito de 

ns. 04/2017 a 09/2017, para que sejam atendidos na forma do Regimento Interno. No 

grande expediente o Presidente apresenta nove indicações: a de nº 22/2017 que indica 

ao Senhor Prefeito, na forma regimental, que seja designado um médico plantonista para 

atendimento da população dos Povoados e da cidade no Posto de Saúde Central e a 

indicação nº23/2017 que indicação Senhor Prefeito, na forma regimental, que seja 

realizado o restante do calçamento do Loteamento Luiz Bento de Melo. Em sequência, a 

Indicação nº 25/2017 que indica ao Senhor Prefeito, na forma regimental, que seja 

realizada reforma da Praça José Domingos Monteiro, localizado no Centro desta Cidade, 

além de que seja eliminado o espaço existente as duas partes da Praça.  As três 

indicações de autoria do vereador Douglas Duarte Braga; Indicação nº 24/2017 ao 

Senhor Prefeito, na forma regimental, que seja realizada o calçamento da Vila Galdino, 

localizada no Povoado Agreste; de autoria do vereador José AmelÍcio Galdino da Silva; 

Indicação nº 26/2017 ao Senhor Prefeito, na forma regimental, que seja elaborado um 

Projeto e encaminhado ao Ministério da Agricultura para absorver recursos para a 

reforma das Casas de Farinha dos Povoados Paus Pretos e Lagoa da Arara, pois existem 

formas de convênio para esta finalidade e a Indicação nº 27/2017 ao Senhor Prefeito, na 

forma regimental, que seja realizado o calçamento na Rua do Charque no Povoado Paus 

Preto; ambas de autoria do Vereador Patrício Vilela Amorim e por fim as Indicações de nº 

28/2017 ao Senhor Prefeito, na forma regimental, que sejam designados para os Postos de 

Saúde, localizados nos Povoados Agreste e Povoado Paus Preto, um auxiliar de limpeza, 

uma vez que a técnica de enfermagem e o agente de saúde que atendem, 

respectivamente em cada um deste Postos de Saúde, estão trabalhando com 

dificuldades e a Indicação de nº 29/2017  ao Senhor Prefeito, na forma regimental, que 

seja reaberto os Telecentros, localizado nos Povoados Paus Preto e Agreste, com 

profissionais capacitados para auxiliarem os usuários, de autoria da vereadora Michelle 

dos Anjos Silva. Em seguida o Presidente coloca as citadas indicações em discussão e 

votação; na face de discussão os vereadores autores das indicações dão uma breve 

explicação de suas indicações e as mesmas são aprovadas por unanimidade. Não 

havendo nada mais a tratar na ordem do dia o Presidente faculta a palavra aos 

vereadores que após amplos discursos o Presidente agradece a presença de todos  na 

sessão e em nome de Deus encerra a sessão; e para Constar eu ___________ Secretário 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 07 

de abril de 2017. 

 


