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ATA DA 627ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 08 DE MARÇO 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 março de 2019 iniciou-se a 627ª 

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 por unanimidade, a 

ata referente à 626ª Sessão Ordinária realizada em 22 de fevereiro de 2019; em seguida o 

Presidente solicitou a apresentação de material de expediente, que fora colocado em discussão, 

e, ocasião na qual foi passando para a leitura dos ofícios, o primeiro foi encaminhado pelo 

Secretário de Educação e Cultura,  o Ofício nº 11/2019 o qual solicita a presença de dois 

representantes do Poder Legislativo para fazer parte da Comissão de Monitoramento do Plano 

Municipal de Educação, na oportunidade foi lido o Ofício de resposta no qual foram 

encaminhados os nomes do Presidente Cícero Roberto Barros  e da Vereadora Michelle dos 

Anjos Silva para compor àquela Comissão; importante frisar que foram solicitadas informações 

acerca das datas e horários dos eventos relacionados à Comissão. Em seguida foi lido o Ofício 

nº 02250014/2019, que trata acerca da Lei Municipal que foi sancionada, Lei Municipal nº 

389/2019, que trata sobre os subsídios dos vereadores. Passada a palavra ao Vereador Allan, o 

mesmo reforçou o pedido de providência acerca da reforma da Praça localizada no Povoado 

Lagoa da Arara, de modo que seja feita a reforma de todo a praça. Em seguida foi dada a 

palavra à Vereadora Michele, e a mesma fez o pedido de providência direcionado ao Secretário 
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de Educação, em relação aos transportes escolares, a mesma falou sobre a falta de transportes 

suficientes para fazer todas as  

 

 

viagens dos alunos que estudam na zona rural, situação que está causando evasão escolar, bem 

como a superlotação dos ônibus, situação que causa transtornos entre os alunos, e vem 

ocorrendo desde o ano de 2018. Passada a palavra ao Vereador Douglas, o mesmo 

complementou as informações dadas pela Vereadora Michele, informando que a evasão 

escolar está ocorrendo em decorrência da insuficiente e que muitos alunos estão indo para 

municípios vizinhos. Ainda sobre a questão dos transportes, foi informada a situação de 

crianças de 04 anos residentes do Povoado Lagoa da Arara que estavam pegando a condução 

sem acompanhante, apenas o motorista, situação que não pode acontecer. Passada a palavra ao 

Presidente, o mesmo informou que surgiram informações de que existem ônibus pertencentes 

ao Povoado de Olho D’Água das Flores que busca os alunos no Povoado Bola, pertencente à 

Monteirópolis para levar os alunos para estudarem em Olho D’Água das Flores, situação 

confirmada pelo Vereador Amelício que informou se tratar de moradores de Olho D’Água e 

não de Monteirópolis, que moram no Bola. Em seguida foi lido o pedido de providência nº 

10/2019 que solicita a limpeza das ruas e das praças e prédios públicos do Povoado Paus 

Pretos, proposto pelo Vereador Patrício. Passada a palavra ao Vereador Patrício, o mesmo 

falou sobre a dificuldade na questão da limpeza do Povoado Paus Pretos, situação que já vem 

sendo recorrente há anos, informando que não existe funcionários suficientes, nem material 

para efetivar essa limpeza. Passada a palavra à Vereadora Michelle, a mesma reforçou que o 

pedido de providência acerca da limpeza do município nunca fora respondido. O Presidente 

continuou a fala da Vereadora, confirmando a falta de limpeza existente no município. Em 

seguida, passou-se às informações sobre o IAPREM, e fora informado pelo Presidente que os 

advogados responsáveis pelo Instituto de Previdência do Município não está bem 

economicamente, e, em decorrência disto será enviada à Câmara um projeto de lei para 

regularizar a situação daquela Autarquia. Aberta a palavra, o vereador Douglas falou acerca da 

entrega das sementes aos agricultores do município, solicitando ofício de esclarecimento 

encaminhado ao Secretário de Agricultura do município; como também sobre a indicação do 

Projeto de Lei que proíba a inauguração de obras públicas municipais que estão inacabadas e 

não podem ser usufruídas pelos munícipes. 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 
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Galdino da Silva, José Cícero Lourenço da Silva, Luiz Silva Bezerra, Patrício Vilela Amorim e 

Ednaldo Pereira dos Santos. A Sessão foi encerrada às 18:30 (Dezoito horas e trinta 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 627ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 08 DE 
MARÇO DE 2019. 
 
 
 
PRESIDENTE                         1º SECRETÁRIO                    2ª SECRETÁRIA 
 


