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Ata da 566º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

Aos 19 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 Cicero Roberto Barros para fazer a chamada dos 

vereadores: Compareceram os seguintes Vereadores: Cícero Roberto Barros, Diógenes 

Alan Farias Medeiros, Douglas Duarte Braga, Ednaldo Pereira dos Santos, José Amelício 

Galdino da Silva, Jose Cícero Lourenço da Silva, Luiz Silva Bezerra, Michelle dos Anjos Silva 

e Patrício Vilela Amorim. Em nome de Deus o Presidente declara aberta a sessão. Na 

ordem do dia o Presidente pede ao redator de atas para fazer a leitura, após a leitura da 

ata o Presidente coloca em discussão e votação. Onde a mesma foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida o Presidente pede ao 1º Secretário para fazer a leitura do 

material de expediente. O secretário faz a leitura do Convite da Secretaria de Ação 

Social junto com o Conselho Tutelar para uma caminhada em combate ao abuso sexual 

de crianças e adolescentes; em seguida o Oficio de nº 80/2017 que encaminha a esta 

casa o Projeto de Lei nº 01/2017 que trata  da Criação do Cargo comissionado do Cargo 

de medico Perito  do Trabalho e revoga a Lei que foi criada a junta medica do município, 

projeto esse com caráter de urgência e em seguida foi  lida a mensagem e o Projeto de 

Lei nº 01/2017; Em seguida faz a leitura do Oficio nº 21/2017 que solicita que seja indicado 

dois representantes  um titular e um suplente dessa casa para participar do Comissão 

Coordenadora  do PNE (Plano Nacional de Educação); Oficio nº 30/2017 resposta ao 

oficio enviado por esta casa de leis, a esta secretaria de administração ao qual convida 

a Sr. Engenheira Natalia, comunica que o convite  chegou vinte quatro horas antes da 

sessão, e por esse motivo não haverá possibilidades da Sra. Engenheira comparecer, mas 

se coloca a disposição para comparecer em outro momento; Oficio nº 03/2017  informa 

que a não conclusão da prestação de contas de 2016 da gestão anterior apurou-se que 

o duodécimo para 2017 é de R$ 63.043,48 (sessenta e três mil, quarenta e três reais e 

quarenta e oito centavos) e que o município esta em cumprimento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; repassando a diferença dos meses de janeiro até abril de 2017; O 

Presidente coloca o material de expediente em discussão; O vereador Luiz Silva Bezerra, 

pede para que os convites dirigidos a esta casa seja enviado aos vereadores com 

antecedência  para que os mesmos possam participarem; O Presidente diz que já fez 

algumas reclamações com relação aos convites dirigidos aos Vereadores, pois as pessoas 

responsáveis por esses eventos comunicam em cima da hora ou ate mesmo não 

informam; Continuando o Presidente deixa a critério dos vereadores em se candidatarem 

a representantes da Comissão Coordenadora do PNE, os vereadores que se 

manifestaram foram o Vereador Patrício Vilela Amorim e a Vereadora Michelle dos Anjos 

Silva, ficando como Titular a Vereadora Michelle dos Anjos Silva e como Suplente o 

Vereador Patrício Vilela Amorim; Dando continuidade ao pequeno expedienteo 

Presidente pergunta se há algum pedido de providência; O primeiro a se pronunciar foi  o 

Vereador Diógenes Allan Farias Medeiros que cumprimenta a todos presentes e diz que a 

mais ou mesmos uns quinze dias o Sr. Prefeito esteve aqui nesta casa e o mesmo fez a 

leitura de dois ofícios  de sua autoria, e que iria tomar as providências, pois bem obteve a 

informação que o Posto de Saúde da Lagoa da Arara continua na mesma situação e a 

coordenadora informou que quem teria que cuidar e limpar o postinho era os moradores 

daquele povoado, fica indignado pois o executivo tem que colocar alguém para cuidar 

do patrimônio público e mais indignado fica pois noventa por cento da população 

daquele município confiou seu voto a ele para agora serem tratados dessa maneira; O 

Presidente comunica que algumas indicações já foram atendidas para a melhoria da 

comunidade; Em seguida o Vereador Patrício Vilela Amorim pede providências com 

relação a quadra do Povoado Paus Preto que está afundando e abrindo buracos no piso, 

como foi visto na sessão realizada no povoado; pede urgência na reforma daquela 
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quadra para que nenhum acidente venha acontecer com algum morador; Em seguida a 

Vereadora Michelle dos Anjos Silva diz que atendendo a pedido de alguns professores 

com relação aumento, procurou o SINTEAL e recebeu como resposta que estudos foram 

feitos pelo Sr. Milton Canuto com relação a dívida da gestão passada e que o Prefeito se 

responsabilizou em estudar e  que estão esperando o Prefeito chegar de Brasília para se 

reunirem na quarta para decidirem o aumento para o ano de 2017; mas ainda não foi 

confirmada a data da reunião; O vereador Cícero Roberto Barros faz dois pedidos de 

providências, um que seja encaminhado requerimento a Secretaria de Agricultura que 

envie a esta casa a relação dos automóveis pertencentes aquela secretaria se existir essa 

frota, e o outro requerimento a secretaria de Saúde envie a esta casa o extrato 

atualizado da conta 0066240070 Agencia 045926 Banco 104; Caixa Econômica Federal, 

referente à restruturação de serviço e atenção básica de saúde; O Presidente faz um 

pedido de providência à Secretaria de Administração que a Rua da Lagoa seja 

construída quebra molas; e no mesmo pedido colocar quebra molas na Rua João Ferreira 

de Albuquerque, e solicita dois requerimentos, um à Secretaria de Agricultura que 

explique o porquê Monteirópolis só recebeu 900 kg de sementes, e que tem cadastrado 

700 pessoas, ficando mais ou menos 2 kg por pessoas, pois faz essa pergunta pois Jacaré 

recebeu 8 mil kg; O outro requerimento à Secretaria de Saúde que a área Jose Bandeira 

está sem agente de saúde  a mais ou menos três meses e que a população não pode 

ficar desassistida e pede que seja resolvido o mas rápido possível; Não havendo mais 

nenhum pedido de providências o Presidente passa para o grande expediente; O 

Vereador  Diógenes Allan Farias Medeiros e Vereador Ednaldo  Pereira dos Santos 

solicitam uma Indicação nº 47/2017 que seja colocada poste de iluminação por trás da 

Igreja no Povoado Lagoa da Arara; e que seja feito um levantamento nos Povoados do 

Município para que seja substituídas as luminárias nos postes a exemplo no Povoado 

Farias do Meio; O Presidente coloca em discussão e votação a indicação onde a mesma 

foi aprovada por unanimidade; Em seguida o Presidente passa ao 1º Secretario para fazer 

a leitura dos 03 Projetos que foram encaminhados a esta casa. O Projeto de Lei nº 

01/21017 que trata da Criação de Cargos e revoga da lei 268/2008 e da outras 

providências. Projeto nº 02/2017. Em seguida coloca os Projetos de Lei nº 01 e 02/2017 em 

discussão e votação; onde o mesmo foi aprovado por unanimidade; Projeto nº 03/2017 

que Dispões sobre as Diretrizes Orçamentarias para execução do orçamento para o 

exercício financeiro de 2018 e da outras providências; Encaminha as Comissões para 

análise e parecer; Não havendo nada, mas a tratar no grande expediente o Presidente 

convida o Sr. Thiago Prudente para seus esclarecimentos conforme ofício enviado a esta 

casa solicitando espaço; O Sr. Thiago cumprimenta a todos presentes e agradece o 

espaço cedido por esta casa, e quer esclarecer alguns questionamentos que foram 

levantados onde foi dito que notas apresentadas por sua empresas foram falsas; e faz 

suas explanações  e explicações apresentando extratos, notas e orientações do Ministério 

Publico; E diz que procurou algumas vezes o executivo e enviou ofícios para se colocar a 

disposições para reparos das obras realizadas e o Poder Executivo não apresentou 

interesse em atende-lo e que está a disposições para qualquer esclarecimento. O 

Vereador Patrício Vilela Amorim e Vereadora Michelle dos Anjos Silva fizeram alguns 

questionamentos com relação ao representante da empresa e obtiveram suas respostas 

e após amplo debate o Presidente agradece a presença do Sr. Thiago Prudentee não 

havendo nada mais a tratar; O Presidente 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 19 de maio de 2017. 


