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Ata da 563º Sessão Itinerante da Câmara de Vereadores 

de Monteirópolis no Povoado Paus Pretos nesta Cidade 
 

Aos 28 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, 

Ednaldo Pereira dos Santos, Jose Cícero Lourenço da Silva, Michele dos Anjos 

Silva, Patrício Vilela Amorim. Em seguida justifica a ausência do vereador Jose 

Amelício Galdino da Silva por motivos de saúde. Verificado número legal de 

vereadores “Em nome de Deus declara aberta a Sessão da Câmara Municipal”. 

Abrindo os trabalhos no expediente foi lida a ata da sessão anterior, a qual foi 

posta em discussão e votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade com 

ressalva; a seguir o Presidente comunica que não há nada no expediente e 

passa para a ordem de providências e requerimentos onde também não há 

nenhum pedido; Passando assim para o grande expediente; O presidente pede 

ao 1º secretário para fazer a leitura das indicações apresentadas; Indica ao 

senhor Prefeito que esforços sejam feitos no sentido de colocar poste de 

iluminação na Praça do Sitio Paus Pretos, que também seja arborizada a praça 

de autoria do Vereador Patrício Vilela; O vereador Patrício Vilela Amorim diz que 

essa indicação é um reforço de outa que já havia feito anteriormente que não foi 

atendida e espera que dessa vez seu pedido seja atendido pelo executivo; Diz 

que tem uma grande responsabilidade com esse projeto de arborização e 

construção da praça, pois, foi um dos enfrentantes para que fosse realizada para 

o crescimento desse povoado. Dando continuidade apresenta a Indicação nº 

39/2017: Indica que empreenda esforços no sentido de Construir uma Praça no 

Centro do Povoado Paus Preto; Indicação nº 40/2017 Indica ao Senhor Prefeito 

que seja construída Sala de Diretoria e Biblioteca na Escola Municipal de 

Educação Básica José Clemente; ambas de autoria da Vereadora Michelle dos 

Anjos Silva; A vereadora Michele dos Anjos Silva justifica suas indicações dizendo 

que essas indicações serão de muita importância para as famílias desse local 

para interagirem entre si, e sobre a escola a biblioteca é de grande importância 

para os alunos e a diretoria deve ter sua privacidade para solucionar os 

problemas da escola. O vereador Diógenes Allan Farias Medeiros faz uma 

Indicação verbal pedindo ao Poder Executivo que Providencie Cadeiras e mesas 

para as crianças merendarem nas escolas, até que seja feito o refeitório digno 

para o alunado. Em seguida o Presidente coloca as indicações em discussão e 

votação, as mesmas, foram aprovadas por unanimidade; Não Havendo nada, 

mas a tratar na ordem do dia, o Presidente abre inscrições para usar da palavra 

para cobrarem ao Poder Executivo melhorias para o Povoado; O Presidente 

explica a todos o motivo desta sessão itinerante na comunidade e diz que esse é 

o momento de falarem das necessidades e cobrarem do Poder Executivo a 

solução dos problemas existentes no Povoado; O primeiro a se inscrever foi o 

morador Sr. Gilberto; O Sr. Gilberto cumprimenta todos presentes e diz que as 

indicações apresentadas hoje será de muita valia para a nossa comunidade e 

sugere que seja aumentada a tela da quadra; em seguida faz uso da palavra 
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outro morador o Sr. Kaka que cumprimenta todos presente  pergunta sobre a 

previsão da chegada da água no povoado pois essa promessa já vem se 

arrastando a um bom tempo; em seguida a Sra. Nair usa da palavra  onde 

cumprimente todos presente e pede providências com relação ao conserto da 

fosse no posto de saúde daquele local, pois precisa ser isolada o mais rápido 

possível e reforça as palavra do Kaka sobre a chegada da água no Povoado; 

Finalizando a ordem de inscritos a Sra. Eugenia faz uso da palavra  cumprimenta 

todos e pergunta aos Vereadores  porque na gestão passada não houve essa 

união para fiscalizar como agora existe, pois se isso tivesse acontecido antes 

talvez já haveria solucionado muitos problemas aqui, agradece o espaço; Não 

havendo mais escritos , O Vereador Douglas Duarte Braga responde a pergunta  

da Sra. Eugenia, dizendo que não estão perseguindo ninguém apenas fazendo 

seu trabalho de legislador, pois receberam denúncias de falta de merenda e 

foram tomar conhecimento se era verdade, e essa fiscalização acontecendo 

evitará que dê continuidade a esse problema, foram a secretaria de educação e 

explicaram que a licitação onde cinco empresas ganharam e não estavam 

cumprindo as entregas, depois de nossas cobranças as empresas foram 

pressionadas e apareceram as merendas; se não fizerem esse trabalho as coisas 

não andam; Fala também de uma denúncia que foi feita com relação aos 

remédios na farmácia básica, quando existir a denúncia eles irá averiguar para 

que o executivo pressione as empresas vencedoras para entregarem as 

mercadorias de forma rápida para atender as necessidades da população; Após 

ampla discursão entre os Vereadores e população com relação às escolas e a 

questão da farmácia básica; A Vereadora Michele faz um breve resumo de suas 

cobranças ao Poder Executivo para solucionar os problemas algumas coisas são 

atendidas outras não, mas as que não são atendidas continuam a cobrar até 

que seja resolvido;O Vereador  Cícero Roberto Barros responde a Dona Joelma 

dizendo que fez sim as indicações aos projeto de leis, e enviou ao Prefeito para a 

realização, se ele não faz nosso papel é ficar cobrando até que ele realize; com 

relação a água ela vai chegar, pois o Governador disponibilizou 200 milhões de 

reais para a construção das pequenas adutoras e aguardar a realização da 

construção; O Vereador Patrício Vilela Amorim usa da palavra e da uma 

explanação sobre as realizações das licitações da merenda, onde as notas 

apresentadas na gestão passada estavam superfaturadas, ocasionando assim 

prejuízo ao alunado; Diante dessas notas fez a visita, procurou a pessoa 

responsável para solucionar e quando não resolveu colocou nas redes sociais, ai 

no instante foi solucionada, teve conhecimento que na gestão passada não foi 

informada a prestação de contas na merenda, por esse motivo a verba federal 

foi  cancelada para o nosso município, pois a dificuldade esta grande para a 

compra das mesmas, após amplo discurso agradece a presença de todos; Em 

seguida um dos presente parabeniza  o trabalho dos colegas vereadores e que 

futuramente os nove estejam fazendo a fiscalização juntos, na gestão passada o 

vereador chegou na escola e foi até a cozinha e tirou fotos da dispensa, ela 

como merendeira foi criticada pela gestão por ter permitido e pede que da 

próxima vez que forem a escola peçam permissão na diretoria para fazerem a 

fiscalização, mas uma vez parabeniza o trabalho de todos; em seguida o Sr. 

Adriano faz uso da palavra e faz um questionamento aos vereadores que 

ampliem a fiscalização em outros setores e parabeniza o trabalho de todos; O Sr. 
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Bebe  pergunta sobre a seguro safra, pois em outros municípios chega e aqui 

não, e pede um reforço; O Presidente diz que no ano de 2013, 2014 não aderiu o 

Programa, pois o governo federal e estadual pagaram a parte deles como 

também os agricultores mas o gestor municipal não fez seu trabalho e assim 

prejudicou a população e no ano de 2015 continuou sem aderir e até hoje o 

problema esta se arrastando, e para conseguir o prefeito atual tem que pagar a 

dívida que ficou; Diz que procurou o secretário de agricultura, e obteve a 

informação que ele esta correndo atrás para cadastrar, mas esta encontrando 

dificuldades pois o secretário anterior não fez projeto para aderir o cadastro 

novamente e assim que o projeto estiver pronto tentaram o recadastro; O 

vereador Diógenes Allan Farias Medeiros fala sobre os exames que não estavam 

marcando para os sítios, ele entrou em contato e essa tarefa foi dividida, o 

Marcos que ficou responsável para marcar os exames da zona rural e esse 

problema esta acontecendo porque o Marcos encontra-se adoentado e não 

esta conseguindo fazer esse trabalho, e solicita que seja colocada outras pessoas 

para realizar essas marcações, sobre as licitações da merenda já foram feitas, e 

cinco empresas foram ganhadoras e estavam esperando chegar a merenda, 

alegando que nesta gestão o andamento das coisas estão correndo  de maneira 

correta e diz que quem roubou o dinheiro do povo que responda por esses atos. 

O Vereador Cícero Roberto Barros fala que o problema da marcação dos 

exames será resolvido depois de uma reforma no posto e colocar uma pessoa 

que agilize esse trabalho; O Vereador Douglas Duarte Braga diz que devem 

esquecer a gestão anterior para que possam resolver os problemas atuais 

existentes, estamos com quatro meses de mandato e estão tentando resolver o 

máximo possível, pois os únicos prejudicados são a população e principalmente 

as crianças; Após ampla discussão entre os vereadores com relação, saúde, 

merenda e abastecimento de água os mesmos deixam esclarecido esses 

problemas aos moradores do Povoado Paus Preto; O Presidente diz que dará 

conhecimento das reivindicações deste povoado ao Poder Executivo. No mais 

agradece a presença de todos e a participação muito gratificante de todos 

vocês na sessão e Em nome de Deus encerra a sessão itinerante; 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 28 de abril de 2017. 
 


