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Ata da 562º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

Aos 20 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, Diógenes 

Allan Farias Medeiros, José Amelício Galdino da Silva, Luiz Silva Bezerra, 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 a leitura 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; na qual 

são lidas Correspondências. Em seguida o Presidente pede aos colegas vereadores para 

se escreverem para fazerem uso da palavra e requerimentos no grande expediente. Em 

seguida comunica que os balancetes dos meses de janeiro e fevereiro encontram-se na 

casa e estão disponíveis para conhecimento de todos. Pedido de Providências nº 04 

solicita ao Excelentíssimo Sr. Prefeito que tome providências dos buracos localizados na 

estrada do Farias do Meio colocando duas ou três caçambas de piçarras para a melhoria 

da estrada naquela região; como também a vistoria no campo do mesmo povoado de 

autoria do Vereador Ednaldo Pereira dos Santos. Pedido de Providências nº 05 solicitando 

ao Excelentíssimo Sr. Prefeito melhorias das estradas de autoria do Vereador Diógenes 

Allan Farias Medeiros. Em seguida passa a palavra ao Vereador autor da providência 

onde o mesmo  diz que a dificuldade dos moradores e também de visitantes aquela 

região para se locomoverem  é insustentável pois o acesso está terrível e com esse 

paliativo dará uma melhor circulação ao local; Em seguida convida a Diretora da Escola 

Ivone Mendes a Sra. Betânia, para fazer  parte da mesa, e passa a palavra ao Vereador 

Patrício Vilela Amorim para fazer uso da  palavra. O Vereador Patrício Vilela Amorim 

cumprimenta a todos e diz que convidou a Sra. Betânia a esta casa para questionar 

sobre o que ouviu com relação ao fardamento dos alunos e pede alguns esclarecimentos 

a diretora; A Sr.ª Betânia faz uso da palavra ecumprimenta a todos os presentes e diz 

quais as aulas iniciaram em fevereiro, e em setembro de 2016 esse fardamento já se 

encontravam na escola, pois o fardamento que foi entregue na gestão passada não 

foram suficientes para a quantidade de alunos que a escola comporta esse ano; diz que 

fez reunião com os pais sendo a pauta fardamento dos alunos. Explicando como seria o 

uso da farda para cada turno, onde todos utilizariam fadas. Ressaltou, ainda, que existe 

uma licitação no valor de R$ 800.000,00, para aquisição de fardamentos. Depois de 

amplo esclarecimentoe respondendo alguns questionamentos feitos pelos vereadores 

agradecem o espaço cedido para esclarecer essa polêmica que se criou. Em seguida a 

Vice – diretora da escola também faz uso da palavra e complementa as palavras da Sra. 

Betânia e também responde a alguns questionamentos feitos e finaliza suas palavras 

dizendo que a cidade jamais acabará as rixas políticas, mas garante que a escola é 

isenta destas brigas politicas e agradece a todos pela preocupação com o andamento 

dos nossos alunos. A vereadora Michele dos Anjos Silva sugere que o Prefeito poderia 

complementar esse fardamento para que todos ficassem padronizados. E relembrado 

que os vereadores devem ficar atentos as licitações que acontecem no executivo, pois 

em sua opinião não passou de uma lavagem de dinheiro e a prova esta ai, a falta dos 

fardamentos e pede que este ano fiquem mais atentos as ações do executivo, pois nós 

fiscalizadores do povo, quando não tomamos conhecimentos dos atos acontecido a 

cidade vira um caos e os únicos prejudicados é nossa população. No grande expediente 

o Presidente pede ao secretário para fazer a leitura do grande expediente. O 1º 

secretário faz a leitura da indicação nº 30/2017, solicitando a Arborização da nossa 

cidade como também aos Povoados Paus Preto, Lagoa da Arara, Lagoa das Ovelhas. De 
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autoria do Vereador Cicero Roberto Barros; Indicação nº 31/2017 que solicita que seja 

realizada na rede Municipal de Ensino uma nuclearização das escolas. De autoria do 

Vereador Douglas Braga; Indicação nº 32/2017 solicita que faça um Posto de Saúde no 

Povoado Farias do Meio de autoria do Vereador Ednaldo Pereira dos Santos; Indicação nº 

33/2017 solicita a finalização do calçamento do Povoado Lagoa das Ovelhas como 

também a construção de uma praça de autoria do vereador Douglas Duarte Braga; 

Indicação nº 34/2017 solicita que seja concluído o restante do calçamento do Povoado 

Agreste. De autoria da Vereadora Michele; Indicação nº 35/2017 solicita a ligação da 

rede entre o cano a rede de abastecimento no Povoado Agreste. De autoria da 

Vereadora Michele dos Anjos Silva; Indicação nº 36/2017 solicita que seja designado o 

médico plantonista no Posto Central do Município de autoria do Vereador Douglas Braga; 

Indicação nº 37/2017 solicita o procedimento de duas passagens molhada no Riacho  da 

Pista e Riacho de Benedito. De autoria do Vereador Ednaldo Pereira da Silva. Feita a 

leitura das indicações o Presidente apresenta pedidos de providências onde o Pedido de 

Providência refere-se às duas ambulâncias que chegaram a nosso município, e pede a 

secretaria de saúde que seja feito o emplacamento dessas duas ambulâncias para que 

as mesmas não sejam apreendidas trazendo constrangimento aos pacientes, como já 

aconteceu na gestão passada. Em seguida coloca a indicação ao Projeto de lei para 

padronizar todo o fardamento, que após sua aprovação seja enviada copia a Secretaria 

de Educação e as Escolas Municipais; Após amplas discussões e explicações de seus 

autores referentes às providências e as indicações apresentadas foram aprovadas por 

unanimidade. Em seguida faculta a palavra aos vereadores que após vários discursos o 

Presidente abre espaço para que algumas pessoas do público apresentem suas opiniões 

referentes as indicações apresentadas, onde os mesmos agradecem a iniciativa dos 

vereadores como também fazem leves críticas ao atendimento dos órgão públicos de 

nossa cidade. Não havendo nada mais a tratar na ordem do dia o Presidente 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 20 de abril de 2017 


