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Ata da 568º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

Aos 02 dias do mês de junho 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 da Silva, José Amelício 

Galdino da Silva, José Cícero Lourenço da Silva, Luiz Silva Bezerra, Michelle 

dos Anjos Silva e Patrício Vilela Amorim. 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; O presidente abre o pequeno expediente e 

concede a palavra ao 1º Secretário, o qual faz leitura de 

correspondências. Após, encerra o pequeno expediente e passa-se ao 

grande expediente, no qual o Presidente realizar leitura de dois pedidos de 

providências de autoria da Vereadora Michelle dos Anjos Silva. Em seguida 

faculta aos seus pares a possibilidade de apresentarem requerimentos, 

pedido de providências e indicações. Também informa que os balancetes 

dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril encontram-se na Casa à 

disposição dos Vereadores. O Presidente colocou em votação os 

balancetes, os quais forma aprovados, tendo o Vereador Patrício Vilela 

Amorim solicitado cópia deste e o Vereador Luiz Silva Bezerra questionado 

a necessidade de sua aprovação, quando o Sr. Presidente informou ser 

regra regimental a necessidade de aprovação dos balancetes. A 

vereadora Michelle dos Anjos Silva defendeu as necessidades de suas 

indicações. O Vereador Luiz Silva Bezerra relembrou fato ocorrido na 

sessão anterior, oportunidade na qual pediu a presença do Procurador da 

Casa, para questionar o pronunciamento de um popular na sessão 

itinerante do Povoado Farias do Meio, na qual houve ataques aos 

Parlamentares chamando-os de corruptos, ressaltou, ainda, a necessidade 

da segurança dos parlamentares em participar em sessões itinerantes, 

quando a mercê de pessoas desequilibradas. O Vereador Patrício Vilela 

Amorim informou que esteve na SEINFRA, onde obteve informações sobre 

adutora para agreste, a qual se encontra com previsão de finalização 

para o mês de setembro. O mesmo Vereador falou a situação de carros 

pipas, selecionados por critérios políticos, que somente beneficiavam seus 

familiares e agregados, prejudicando a população. Passada a palavra 

para o Vereador Cícero Roberto Barros, este desculpou-se pelo atraso e 

fez pedidos de providências que no Povoado Paus Preto, as varredeiras 

não estão fazendo limpeza, porque não possuíam vassouras, assim, que a 

Secretaria Municipal de Administração resolva esta situação. Também, no 

Povoado Paus Preto, que a Secretaria Municipal feche a entrada da 
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Escola se encontra em reforma, pois há constância de animais; Que seja 

colocada no Povoado Paus Preto uma fossa no Posto de Saúde, uma vez 

que o médico que lá atende não possui local para fazer suas 

necessidades; Solicitou providências em relação ao carro pipa que 

fornece água ao Povoado Paus Preto, que segundo informação, haveria 

cessação dos serviços, porque o Secretário Municipal de Administração 

afirmou que aquele Povoado não precisa mais; O Vereador Diógenes 

Allan Farias Medeiros apresentou pedido de providências para reativação 

do Telecentro para o Povoado Paus Preto; Formulou, o Vereador Diógenes 

Allan Farias Medeiros requerimento ao Gestor Municipal para que informe 

porquê há locação de imóveis, quando existe prédios próprios; O mesmo 

Vereador  solicitou que seja enviado os balancetes do IAMPREV. Não 

havendo, 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. 


