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ATA DA 623ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 

Presidência: Cícero Roberto Barros 

1ª Secretário: Diógenes Allan Farias Medeiros 

2ª Secretária: Michelle dos Anjos Silva 

 

Vereadores presentes: Cícero Roberto Barros, Diógenes Allan Farias Medeiros, Michelle 

dos Anjos Silva, Douglas Duarte Braga, José Amelício Galdino da Silva, José Cícero 

Lourenço da Silva, Luiz Silva Bezerra e Patrício Vilela Amorim. 

Vereador ausente: Ednaldo Pereira dos Santos. 

 

ABERTURA – Às 17:30h (Dezessete e trinta horas) do dia 01 de fevereiro de 2019 

iniciou-se a 623ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Monteirópolis. O Presidente, 

Cícero Roberto Barros, secretariado pelos Vereadores Diógenes Allan Farias Medeiros e 

Michelle dos Anjos Silva, solicitou aos Edis que registrassem a presença para o início dos 

trabalhos. Estavam presentes os Vereadores: Cícero Roberto Barros, Diógenes Allan Farias 

Medeiros, Michelle dos Anjos Silva, Douglas Duarte Braga, José Amelício Galdino da Silva, 

José Cícero Lourenço da Silva, Luiz Silva Bezerra e Patrício Vilela Amorim. Ausente o 

Vereador: Edinaldo Pereira dos Santos. Com número legal de Vereadores presentes, a 

presidência declarou aberta a sessão, “em nome de Deus”. ATA: Regimentalmente, foi 

considerada aprovada, sem impugnações, a ata referente à 622ª Sessão Extraordinária 

realizada em 21 de dezembro de 2018; em seguida o Presidente solicitou a apresentação de 

material de expediente, ocasião em que o 1º Secretário apresentou Ofício do Tribunal de 

Contas do Estado de Alagoas, no qual continha em anexo Parecer Prévio referente à 

Prestação de Contas da Prefeitura de Monteirópolis, correspondente ao exercício financeiro 

de 2002, gestão à época da Senhora Leonor Melo Monteiro. Colocado em discussão, restou 

acordado pela maioria absoluta dos Vereadores presentes, que a apreciação do Parecer 

Prévio será colocada novamente em discussão na próxima sessão ordinária. Dando 

prosseguimento, foi apresentado Ofício emanado do Poder Executivo, Ofício nº 

008/2019, de 24 de janeiro de 2019, o qual versa sobre os repasses financeiros devidos pelo 

Poder Executivo Municipal ao Legislativo, informando que faltou incluir a receita da 
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CIDE, sendo assim, o montante a ser repassado mensalmente para esta Casa Legislativa, 

que passará a ser de R$ 70.057,47 (Setenta mil, e cinquenta e sete reais, e quarenta e sete 

centavos), faltando o município complementar o repasse de janeiro do corrente ano com a 

quantia de R$ 6.197,56 (Seis mil, cento e noventa e sete reais, e cinquenta e seis centavos), 

restando portanto, esclarecido o real valor acerca das receitas realizadas para base de 

cálculo do repasse do duodécimo referente ao exercício de 2019. Em seguida, realizou-se a 

formação da composição das Comissões Permanentes por um período de 02 (dois) anos, 

aberta a discussão, restou acordado que a votação para a composição das comissões seria 

através de voto aberto, fora informado pelo Presidente a obrigatoriedade de haver três 

membros em cada comissão, registrando-se os seguintes resultados para cada Comissão: 

para a Comissão de legislação, justiça e redação final – Presidente: Douglas Duarte 

Braga, Vice Presidente: Diógenes Allan Farias Medeiros e Membro: José Amelício 

Galdino da Silva, com aprovação da maioria dos Edis presentes; para a Comissão de 

finanças e orçamento – Presidente: Alan, Vice Presidente: Patrício e Membro: Luiz, 

com aprovação da maioria dos Edis presentes; para a Comissão de obras e serviços 

públicos - Presidente: Diógenes Allan Farias Medeiros, Vice Presidente: Douglas 

Duarte Braga e Membro: Luiz Silva Bezerra, com aprovação da maioria dos Edis 

presentes; para a Comissão de educação, saúde e assistência - Presidente: Michelle 

dos Anjos Silva, Vice Presidente: José Cícero Lourenço da Silva e Membro: Patrício 

Vilela Amorim, com aprovação da maioria dos Edis presentes; Antes da aprovação final da 

formação das Comissões Permanentes, fora levantada pelo Vereador Luiz Silva Bezerra,  a 

questão acerca da participação de membros de um mesmo partido compondo uma mesma 

comissão, situação que fora esclarecida com a leitura do Artigo 54 do Regimento Interno 

desta Câmara, o qual aduz que “Em cada comissão será assegurada, tanto quanto possível, 

a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da 

Câmara.”, restando a divisão dos membros dentro das comissões feita de maneira 

proporcional. Em seguida, o Presidente informou que, estão formadas as comissões para o 

biênio 2019/2020. Passada a formação e constituição das Comissões Permanentes, o 

Presidente abriu a palavra, ocasião na qual apresentou a nova Procuradora desta Câmara 

Municipal. Em seguida, a Vereadora Michele dos Anjos Silva, no uso da palavra reforçou 

um pedido de providência efetuado no ano anterior, 2018, que versa sobre a reconstrução 
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do muro do Cemitério do Povoado Agreste, visto que, até o presente momento não houve 

nenhuma manifestação acerca deste Requerimento; oportunidade na qual fora solicitado o 

Requerimento para a efetivação deste pedido de providência. Passada a palavra ao 

Presidente da Casa, o mesmo reforçou o pedido de providência da Vereadora Michelle e 

informou que, diante do fato, se for necessária aprovação de recurso para a efetivação da 

reconstrução do referido muro, que seja enviado o pedido do Executivo para a aprovação 

deste crédito, e solicitou que fosse efetuado requerimento solicitando esclarecimentos 

acerca da falta de água no Município de Monteirópolis. Em seguida, o Vereador Patrício 

Vilela Amorim, no uso da palavra reiterou o pedido de providência da quadra do Povoado 

Paus Pretos, que causou danos elétricos no Povoado, pedido este realizado no mês de 

junho de 2018, e que até o presente momento não fora atendido. Em seguida partiu para o 

ENCERRAMENTO da Sessão. Estavam presentes em plenário, naquele momento, os 

Edis: Cícero Roberto Barros, Diógenes Allan Farias Medeiros, Michelle dos Anjos Silva, 

Douglas Duarte Braga, José Amelício Galdino da Silva, José Cícero Lourenço da Silva, Luiz 

Silva Bezerra e Patrício Vilela Amorim. A Sessão foi encerrada às 18:40 (Dezoito horas e 

quarenta minutos). Para constar, foi lavrada esta ata, que é assinada pelos Senhores 

Presidente, 1º e 2º Secretários da Mesa da Câmara.  

 

APROVADA, SEM IMPUGNAÇÃO, NA 623ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 08 DE 

FEVEREIRO DE 2019. 

 

 

 

PRESIDENTE                         1º SECRETÁRIO                    2ª SECRETÁRIA 


