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ATA DA 624ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 08 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, Patrício Vilela Amorim e Ednaldo Pereira dos 

Santos. 

Vereador ausente: Nenhum. 

 

ABERTURA – Às 17:00h (Dezessete horas) do dia 08 de fevereiro de 2019 iniciou-se a 

624ª 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, Patrício Vilela Amorim e Ednaldo Pereira 

dos Santos. Ausentes: Nenhum. 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 623ª Sessão Ordinária realizada em 01 de 

fevereiro de 2019; em seguida o Presidente solicitou a apresentação de material de 

expediente, ocasião em que o 1º Secretário apresentou Ofício nº 18/2019 encaminhado do 

Poder Executivo, no qual observa-se o balancete mensal da competência de outubro e 

novembro do ano de 2018, em anexo. Fora informado também, pelo 1º Secretário, o 

Vereador, Diógenes Allan Farias Medeiros que também se encontra nesta casa os 

balancetes da mesma competência, referentes às despesas da Câmara. Dando 

prosseguimento, o Presidente desta casa informou sobre o Ofício nº 15/2019 emanado do 

Executivo, em resposta ao ofício nº 07/2019, de autoria do presidente desta Câmara, 

solicitando esclarecimentos acerca da falta de água no Município de Monteirópolis, 
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informando sobre a reunião realizada no Município de Santana do Ipanema, com o gerente 

da CASAL, que tratou acerca das ações que serão tomadas em razão da falta de água; na 

mesma ocasião, foi lido o Ofício nº 16/2019, enviado ao gerente da CASAL, pelos Poderes 

Executivo e Legislativo do Município de Monteirópolis, solicitando o imediato 

restabelecimento da distribuição de água ou, caso não seja possível, que sejam tomadas 

medidas paliativas para a distribuição da água junto ao município, ademais, solicita também 

a dispensa do pagamento ou sustação do pagamento, dos consumidores que pagam a taxa 

mínima de consumo. Dando prosseguimento, foi lido Ofício nº 06/2019 no qual a 

Vereadora Michelle dos Anjos Silva solicita providências ao Senhor Prefeito para que seja 

feita a limpeza das ruas do Povoado Agreste, em razão da falta de limpeza desde janeiro do 

corrente ano. Em seguida, foi lida a Resolução nº 02/2019 que dispõe sobre a verba 

indenizatória de atividade parlamentar, alterando o artigo 1º da Resolução nº 01/2017. Na 

mesma sessão foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 01/2019 que versa sobre a 

revisão dos subsídios dos Vereadores do Município de Monteirópolis. Colocado em 

discussão, foi aberta a palavra para a discussão de todo o material apresentado nesta sessão; 

iniciada a discussão, o Vereador Cícero Roberto informou que serão encaminhados dois 

caminhões pipas para o abastecimento de água, bem como a dispensa do pagamento das 

pessoas que tem um baixo consumo de água em suas residências; com a palavra o Vereador 

Douglas Duarte Braga fala acerca da falta de água, e da questão do caminhão pipa que 

existe no próprio município, dois caminhões, e que não foram colocados à disposição da 

comunidade, e a máquina que será necessária para realizar os serviços no município, que 

até o presente momento não chegou. O nobre vereador levantou também sobre os 

vazamentos, a falta de um representante da distribuidora de água no município, frisando a 

importância da reunião com o gerente da CASAL que aconteceu no município de Santana 

do Ipanema. Dando prosseguimento, o Vereador Diógenes Allan Farias Medeiros, pediu a 

palavra, e informou que os caminhões pipas da prefeitura não estão rodando porque o 

prefeito informou que não tem condições de pagar o abastecimento de água; levantou a 

questão da bomba do Povoado Paus Pretos, que está sem condições de sustentar os Sítios 

localizados nas proximidades. Passada a palavra ao Vereador Luiz Silva Bezerra, o mesmo 

levantou a questão do não pagamento da conta de energia pela CASAL, e que esta situação 

gerou a falta de abastecimento de água nos municípios da região, informando que a 
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resolução da questão com abastecimento através de carro pipa não sana a situação de 

forma satisfatória; situação que foi esclarecida na reunião com o gerente da CASAL, que 

explicou sobre as bombas que realizam o abastecimento estão quebradas, razão pela qual 

está acontecendo a falta de água. Com a palavra o Vereador Patrício Vilela Amorim, 

indagou sobre as notícias sobre o concerto das bombas de água da CASAL, sobre as 

informações desencontradas; falou também sobre os caminhões do município, na ocasião 

informou que os gastos para o abastecimento são altos, motivo pelo qual o município não 

tem realizado o abastecimento com mais de dois caminhões por dia; informou ainda que os 

caminhões pipas que a CASAL irá enviar não serão suficientes para o restabelecimento da 

água, porém, será de grande ajuda.  Em seguida, foi dada a palavra à Vereadora Michelle 

dos Anjos Silva, para que a mesma fizesse o pedido de providência acerca a limpeza pública 

do município, que não está sendo realizada, desde as demissões dos funcionários no mês de 

janeiro de 2019; muito embora o município possua funcionários efetivos responsáveis pela 

limpeza pública. Logo após, foi dada a palavra ao Vereador Patrício Vilela Amorim, que 

solicitou pedido de providência sobre o Posto de Saúde do Paus Pretos, que está sem água, 

bem como o vazamento nas caixas de descargas dos banheiros do Posto de Saúde, até o 

presente momento os reparos ainda não tinham sido efetivados. Passado à discussão sobre 

o Projeto de Lei nº 01/2019, após discussão acerca das modificações que este projeto irá 

realizar, levantadas as questões acerca das alíquotas que gerarão a revisão dos subsídios dos 

Vereadores, pelos Vereadores Luiz Silva Bezerra, Patrício Vilela Amorim, ficou acordado 

que na próxima Sessão Ordinária, que realizar-se-á na próxima sexta, dia 15 de fevereiro de 

2019, na qual estará presente o Contador desta Casa Legislativa, para melhor 

esclarecimento sobre os cálculos que resultaram nesta revisão de subsídios.  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, Patrício Vilela Amorim e Ednaldo Pereira dos Santos. A Sessão 

foi encerrada às 19:20 (Dezenove horas e vinte minutos). Para constar, foi lavrada esta ata, 

que é assinada pelos Senhores Presidente, 1º e 2º Secretários da Mesa da Câmara.  
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APROVADA, SEM IMPUGNAÇÃO, NA 624ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 15 DE 

FEVEREIRO DE 2019. 

 

 

PRESIDENTE                         1º SECRETÁRIO                    2ª SECRETÁRIA 


