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Ata da 565º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

Aos 12 dias do mês de maio 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, Douglas Duarte Braga, Ednaldo Pereira dos Santos, José Amelício 

Galdino da Silva, Luiz Silva Bezerra e Patrício Vilela Amorim. Em nome de 

Deus o Presidente declara aberta a sessão. Na ordem do dia o Presidente 

coloca as correspondências dirigidas a esta casa para a leitura. Ofício da 

empresa TNP pedindo espaço para esclarecimento; Oficio nº 17/2017 

referente ao Projeto de Lei do Executivo e mensagem nº 02/2017, referente 

ao projeto de lei que trata sobre alteração ao anexo I e cria cargos no 

Poder Executivo; Dando Continuidade aos trabalhos após leitura do 

expediente; O Presidente faculta a palavra aos vereadores: O Presidente 

faz uso da palavra dizendo que na sessão passada na vinda do Prefeito a 

esta Casa, onde o mesmo atendendo requerimento desta mesa o Prefeito 

veio e trouxe a documentação na hora da sessão sem dar tempo para 

conhecimento e analise dos vereadores; O vereador Luiz Silva Bezerra faz 

uso da palavra e diz que o Prefeito está democraticamente aberto as 

discussões e colaboração para a melhoria de Monteirópolis. E faz o pedido 

de duas indicações verbais solicitando que seja feito as identificações das 

ruas; e outa indicação de implantação de câmera de monitoramento 

eletrônico na cidade para evitar violência na cidade. O procurador 

Jurídico da casa sugere que seja feito um Projeto de lei de autoria do 

vereador para a identificação de nomes nas ruas; O Vereador Cícero 

Roberto Barros fala que na gestão passada fez 09 indicações e não foi 

atendido em nenhum de seus pedidos, e espera que essa gestão seja 

diferente e possa atender as necessidades do povo; e que sempre 

questionou os problemas do município e que está nesta casa por mérito e 

esforço; O Vereador Diógenes Allan Farias Medeiros diz que visitou as 

escolas reformadas através de uma empresa contratada pela prefeitura, 

para realizar pequenos reparos e ficou surpreso que o piso e cimentado 

sem cerâmica; Após ampla discussão entre os vereadores, O Presidente no 

mais agradece a presença de todos na sessão e em nome de Deus 

encerra a sessão Ordinária; 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 12 de maio de 2017. 


