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Ata da 567º Sessão Itinerante da Câmara Municipal de 

Monteirópolis, no Povoado Farias do Meio 
 

Aos 26 dias do mês de maio do ano de 2017, na Escola Municipal de Educação 

Básica Gevásio Zeferino de Sena; 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 Alan Farias Medeiros, Douglas Duarte Braga, Ednaldo Pereira da 

Silva, José Amelício Galdino da Silva, Luiz Silva Bezerra, Michele dos Anjos Silva e Patrício 

Vilela Amorim. Verificado numero 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; O presidente abre o pequeno expediente e o primeiro a fazer foi a 

Vereadora Michelle dos Anjos Silva, pede providências nº 05/2017 solicitando um carro 

para transportar os alunos do Povoado Bola que estudam naquele povoado, pois, estão 

perdendo aula por não haver transporte; O 1º Secretario diz aos moradores do povoado 

que o intuído de levar a câmara até vocês é para ouvir as necessidades da comunidade 

e diz que fará as inscrições dos moradores que irão reivindicar melhorias para 

comunidade, e que na próxima semana enviaram ofícios ao poder executivo 

apresentando as reivindicações da comunidade; Por ordem de inscrição a primeira 

moradora a se pronunciar foi a Sra. Maria de Lourdes que cumprimenta a todos os 

presentes, e diz é apenas um desabafo em que seu esposo deu total apoio ao prefeito 

por proposta de emprego, após a política teve que ir trabalhar em outra cidade para 

manter a casa, pois não deram chance nenhuma de emprego a ele aqui no município e 

que ela é uma pessoa doente e precisaria que seu marido estivesse morando com ela e 

que é somente ela e o marido, finaliza pedindo desculpas por seu desabafo; Em seguida 

a próxima a se pronunciar foi a Sra. Josileide, cumprimenta a todos e agradece a atitude 

desta casa por esta procurando os anseios das comunidades, e diz que é muito 

vergonhoso o abandono dos idosos da nossa cidade, diz desde o ano passado corre 

atrás na Secretaria de Saúde e Assistência Social para conseguir providências para esses 

idosos acamados. E que escutou de alguém da Secretaria que iria resolver a situação, e 

pediu que fosse o mais rápido possível e recebeu como resposta que daqui que fosse 

resolver o problema Deus já tinha levado o cidadão, e isso a indignou e a envergonhou, 

pois, as pessoas que foram indicadas para tratar e melhorar a situação do povo agem 

como se fosse um nada; Outra reivindicação é a falta de medicamento controlado, a 

falta de saneamento no nosso povoado, pois o esgoto é aberto e com isso trazendo 

varias doenças a nossa comunidade; Não culpa diretamente o Prefeito mas sim sua 

equipe que não está cumprindo o que foi designado a fazerem; Outra coisa, a merenda 

também não é designada aos alunos, pois é somente bolacha e suco, e foi a secretaria e 

a chamaram de mentirosa. E não é mentira não, pois, sua filha todo dia tira foto da 

merenda. Pede essas reivindicações, pois, quer o melhor para seus filhos e para toda 

população e agradece ao espaço cedido; Em seguida a Sra. Valdice faz uso da palavra, 

cumprimenta a todos presentes e diz que tem um problema e em hipótese nenhuma 

pode ficar sem tratamento, pois desde dezembro está sem a psicóloga, e diz que as 

pessoas não estejam no cargo por necessidade e sim por amor pelo que façam; E pede 

que a psicóloga Deda volte, pois, ela sim trabalha por amor e competência no que faz; 

Em seguida faz uso da palavra o Sr. Henrique e começa perguntando quem é o 

responsável pela saúde de Monteirópolis, pois existe três esferas a Federal, estadual e 

municipal. E a junção desses setores é para melhoria da população e fala a principal 

função da prefeitura com a saúde, e aqui precisa da melhoria na saúde na nossa 

cidade, e diz que os vereadores são fiscais do povo e devem cobrar para ser cumprido a 

melhoria da população, e não somente subir em palanque e prometer, tem que se 
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trabalhar, fiscalizar e cobrar, faz um pequeno relato de algumas situações e pede mais 

fiscalização por parte dos vereadores e após amplo discurso ; no mais agradece o 

espaço; Em seguida faz uso da Palavra a Sra. Rosicleide fala com relação aos exames 

que não conseguem marcar, pois chega meia noite no local de marcação e mesmo 

assim não conseguem de maneira nenhuma a marcação e com relação à farmácia 

básica que nem remédio de verme medicamento simples não tem; Foi relatado sobre o 

campo do Farias do Meio, pois ele é no centro da comunidade, pois, vem várias coisas 

para outros povoados e para o Farias do Meio não vem nenhum benefício; Pede que os 

poderes legislativo e executivo olhem com bons olhos para esta comunidade, a próxima 

a usar da palavra é a Sra. Cleide cumprimenta todos presentes e reforça as palavra da 

Rosicleide com relação a marcação dos exames, e pede ao Presidente que cobre ao 

Prefeito e a Secretaria de Saúde e sugere que seja dividido os dias da cidade e dos sítios 

para que eles consigam fazer os exames e pede também um posto de saúde na 

comunidade; Após amplas reivindicações dos moradores do sítio Farias do Meio o 

Presidente faculta a palavra aos vereadores. O primeiro a se pronunciar foi o vereador 

Ednaldo Pereira dos Santos que cumprimenta a todos e diz que sabia que quando viesse 

à esta comunidade iria surgir varias reivindicações, e hoje estão aqui para tentarem 

amenizar o máximo possível os problemas, e responde a alguns questionamentos. E que o 

gestor atual deve cumprir o máximo de suas promessas, pois se prometeu está devendo; E 

diz com relação das marcações já foi questionada na câmara e estão esperando a 

organização da secretaria para solucionar esse problema e diz que não adianta está lá 

meia noite, pois o sistema só abre sete horas, em seguida sai ponteando cada sugestão e 

após ampla explanação agradece a presença e participação de todos; O vereador Luiz 

Silva Bezerra parabeniza todas as colocações apresentadas hoje aqui, e diz que a 

comunidade tem seu apoio e que irá cobrar insistentemente para que nosso município 

cresça e não fique no retrocesso, depois de amplo discurso se coloca a disposição e 

agradece a todos presentes; Foi relatado que a função de vereador é difícil e limitada, se 

solidarizam com as reivindicações apresentadas na sessão, e que cobraram todas as 

indicações apresentadas pelos vereadores como também as reivindicações das 

comunidades e esperam que o Poder Executivo execute as obras, e que poderão contar 

sempre com todos os vereadores. Após, as reinvindicações do público presentes. A 

palavra foi repassada aos vereadores, que comentaram os relatos apresentados pela 

comunidade e se prontificaram para apresenta-los junto ao Poder Executivo. O Presidente  

agradece a presença de todos  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 26 de maio de 2017.  


