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Ata da 584º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

 

Aos 03 dias do mês de novembro 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 Cícero 

Lourenço da Silva, Luiz Silva Bezerra, Michele dos Anjos Silva e 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 coloca a ata em discussão e 

votação. A mesma foi aprovada por unanimidade; Em seguida o 

Presidente apresenta o material de expediente; Passando para o 1º 

Secretário para fazer a leitura do material de expediente; Revista da CNN 

com o tema de resíduos sólidos; Projeto de lei n º 14/2017 que altera 

parcialmente o anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de 2018, 

Projeto de Lei 12/2017 que dispõe sobre o orçamento Anual; Após a leitura 

de material de expediente o Presidente coloca em discussão; ninguém se 

pronuncia, dando continuidade na ordem do dia o Presidente apresenta o 

Pedido de Providência nº 18/2017 que seja tomada providência no sentido 

de viabilizar a passagem de máquinas na estrada entre a sede desse 

município ao Povoado Paus Preto como também em outras estradas rurais 

deste município, e o pedido de Providência nº 19/2017 que seja 

empreendido esforços para impedir ou amenizar o problema da falta de 

água nas comunidades Paus Preto, Barra da Canoa e Sobradinho, pois as 

famílias já estão precisando de abastecimento de água em suas cisternas; 

ambas de autoria do Vereador Patrício Vilela Amorim; Colocado os 

pedidos de providências em discussão, ninguém se pronuncia; Dando 

continuidade o Presidente diz que colocará os dois projetos em discussão 

e na próxima sessão colocará em votação, mas antes quebrando o 

protocolo convida a Sra. Lucia Galdino para fazer uso da tribuna para 

falar sobre os festejos de Nossa Senhora da Imaculada Conceição; A Sra. 

Lúcia cumprimenta todos os presentes e diz que a festa começa agora dia 

29 de novembro e vai até dia 08 de dezembro no Povoado Agreste e que 

está nesta casa para convidar a todos para participar da comemoração 

e também convidar os vereadores para serem padrinhos da festa e 

agradece o espaço cedido; Em seguida o Vereador Cícero Roberto Barros 

diz que antes da discussão dos projetos quer fazer um pedido de 

providência para que o poder executivo mande para esta casa um 

projeto de lei que modifica o Conjunto Habitacional Deputado Luiz 

Dantas, pois segundo recomendação do Ministério Público não pode 

pessoas vivas serem homenageadas com seus nomes em repartições 
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públicas; e que também foi cobrado com relação ao nome do CRAS, e 

pede ao executivo que envie esse projeto; Dando continuidade o 

Presidente coloca os projetos em discussão; O Vereador Cícero Roberto 

Barros diz queria que  o pessoal da Secretaria de Saúde estivessem 

presentes para verem com o gestor uma maneira de em janeiro 

começarem o planejamento do PCC da saúde, e que está vendo no 

projeto na área de saúde que não há recursos  destinados para esse 

planejamento e que na sua opinião cabe uma emenda aditiva para 

incluir que aja verba para isso; Em seguida o Presidente pergunta se mais 

alguém tem algo a falar sobre os projetos, ninguém se pronuncia; Em 

seguida o Presidente diz que tem um pedido de providência onde solicita 

informações ao Secretário de transporte sobre o veículo Amarok, pois já 

tem uns meses que não ver esse carro circulando na cidade e quer saber 

o por que não esta no munícipio; Não havendo mas nenhum orador 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 03 de novembro de 2017. 


