
ESTADO DE ALAGOAS 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRÓPOLIS - AL 
CNPJ n.º 00.416.474/0001-19 – Rua Antônio Prudente de Melo, s/n, Centro de Monteirópolis, Estado de 
Alagoas - CEP 57440-000 – www.cmmonteiropolis.al.gov.br 

 
 

  

 

Ata da 570º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

Aos 30 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 dos Santos, José Amelício da Silva, José Cicero Lourenço da Silva, 

Luiz Silva Bezerra, Michele dos Anjos Silva, Patrício Vilela Amorim. Em nome de 

Deus o Presidente declara aberta a sessão. Abrindo os trabalhos o Presidente 

pede ao Secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior; após a leitura o 

Presidente coloca a ata em discussão e votação. Onde a mesma é aprovada 

por unanimidade. Dando Continuidade aos trabalhos o Presidente pede ao 1º 

Secretário da casa para fazer a leitura do material de expediente; O 1º Secretário 

faz a leitura do Convite de um Arraiá em prol da Construção da Igreja no 

Povoado Agreste; apresenta também um boletim do CNM e o ofício de 

solicitação ao executivo da cópia do processo licitatório em aquisição de 

fardamento dos garis junto com as notas de empenho e notas fiscais, o ofício de 

nº 70/2017 de autoria da Secretaria de Saúde em resposta ao ofício nº 31/2017 e 

requerimento nº 03/2017 onde o mesmo em anexo está a cópia atualizada do 

extrato da conta solicitada e por fim duas emendas modificativas do vereador 

Cícero Roberto Barros ao Projeto de Lei nº 03/2017 que se refere à Lei de Diretrizes 

Orçamentárias a LDO; Não tendo nenhuma manifestação dos vereadores com 

relação ao material de expediente o Presidente abre o pequeno expediente; O 

Vereador Patrício Vilela Amorim, diz que no dia dois de junho solicitou a esta 

mesa um requerimento para aterrar os buracos no sítio Paus Preto e também 

solicitou a folha de pagamento dos meses de abril e maio dos gastos dessa casa. 

Fez também a indicação ao Projeto da construção da passagem molhada do 

Riacho da Arara aos Paus Preto, pois, as estradas estão ruins para dar um socorro 

e não entendeu o porque ainda não recebeu suas solicitação nem para assinar; 

O Presidente pede desculpas em nome da mesa e diz não saber o porque o 

vereador não recebeu seus requerimentos para assinar e encaminhar; e com 

relação a solicitação da folha pediu a Secretaria que organiza-se a Xerox da 

documentação e entregasse ao senhor vereador, acreditando não está pronto 

somente o extrato; Comunica que antes de apresentar o grande expediente irá 

passar a palavra para a senhora Betânia para explanação do evento que será 

realizado para ajuda da Igreja Matriz; Com a palavra a Sra. Betânia, que 

cumprimenta a todos presentes, diz que esse de Festival de Prêmios  foi um 

pedido do Padre  para organizar as igrejas dos povoados, e que será realizado no 

dia 06 de agosto do corrente ano, às 14:00 horas em frente a Igreja Matriz; diz 

também que sua vinda a esta casa é para pedir a colaboração de todos os 

vereadores para a compra de uma motocicleta POP. No mais agradece o 

espaço cedido e convida a todos a participarem; Após a explanação da Sra. 

Betânia, os vereadores usam da palavra e diz que podem contar com a 

colaboração de todos; Que a equipe responsável os procurem individualmente 

para receberem a contribuição de cada; Dando continuidade o Presidente 

agradece a presença da Sra. Betânia e apresenta o grande expediente, onde 

em pauta está o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária LDO e duas emendas 
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modificativas do vereador Cícero Roberto Barros; o Vereador Cícero Roberto 

Barros pede uma parte antes da apreciação das matérias e diz  que a emenda 

que trata sobre o art. 32 do Projeto de Lei, foi feita para que esta casa tenha 

conhecimento dos gastos do executivo, pois se manter 40% como está no 

projeto, em sua opinião o executivo fica livre para gastar como queira, e como 

está na emenda reduzindo para 25% o executivo trabalharia folgado até o meio 

do ano e se necessário pedisse aumento a esta casa e especificar o porque do 

aumento. Não podemos deixar solto, pois esquecerá que esta casa existe e não 

vira mais prestar esclarecimento e nem prestar contas dos gastos; O Vereador Luiz 

Silva Bezerra também faz uso da palavra dizendo que nesse momento não está 

vendo necessidade de um freio no executivo, pois o mesmo está cumprindo com 

todas as obrigações; em sua opinião se ele começar a falhar em seu governo 

não cumprindo com as obrigações aí sim, esta casa tem que tomar a atitude de 

pará-lo; então por o executivo está trabalhando em sintonia com a população, 

não é a favor a esta ementa ao art. 32; Após uma ampla discussão com relação 

às emendas, o autor das emendas concorda em retirar a emenda modificativa 

relacionada ao art. 32 do Projeto de Lei, mantendo somente a emenda 

modificativa relacionada ao art. 33; O Vereador Diógenes Allan Farias Medeiros 

pede a palavra e pede vista ao Projeto de Lei  de Diretrizes Orçamentária LDO; 

Presidente  diz que se o pedido de vista for aceito essa casa não entrará de 

recesso; e em sua opinião não ver necessidade deste pedido, pois o projeto 

chegou a esta casa em maio, havendo tempo suficiente para análise; Mas é um 

direito do vereador e que a votação ao Projeto será depois do recesso e avisa 

que esse Projeto não pode passar do dia 31 de agosto; A vereadora Michele dos 

Anjos Silva usa da palavra e diz que esse Projeto já está a bastante tempo na 

casa e que teve tempo suficiente para análise; O Vereador Diógenes Allan Farias 

Medeiros diz que é seu direito pedi vista se tem dúvidas ao teor do Projeto e 

mediante a discussão em plenário dos membros da comissão, pois em plena 

votação ainda estavam discutindo as modificações do Projeto, e se a comissão 

não tem certeza, ele não irá aprovar projeto, e lembra a todos que as emendas 

foram apresentadas hoje em plena votação do Projeto e agradece o espaço 

cedido; O Presidente aceita o pedido de vista ao projeto e comunica que a volta 

dos trabalhos será dia 04 de agosto, conforme regimento interno. Não havendo 

nada mais a tratar na ordem do dia, o Presidente faculta a palavra aos 

vereadores e ninguém se pronuncia. O Presidente  agradece a presença de 

todos  na sessão e em nome de Deus encerra a sessão; 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 30 de maio de 2017 


