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ATA DA 628ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 15 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 e Ednaldo Pereira dos Santos. 
Vereador ausente: Patrício Vilela Amorim. 
 
ABERTURA – Às 17:00h (Dezessete horas) do dia 15 de março de 2019 iniciou-se a 628ª 

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 Ednaldo Pereira dos Santos. Ausentes: Patrício Vilela Amorim. 

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 627ª Sessão Ordinária realizada em 08 de março 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 Municipal de 

Saúde,  o Ofício nº 07/2019 o qual  informa as medidas que estão sendo tomadas acerca da 

manutenção e reparo dos veículos utilizados por aquela Secretaria, bem como esclarecimentos 

acerca da empresa que presta o serviço de manutenção e reparo. Foi informado pelo 

presidente desta casa que o ofício foi enviado e prontamente respondido, tendo em vista as 

explicações supra e o retorno do veículo Amarok ao município para prestar serviços à 

Secretaria de Saúde, veículo que se encontrava em manutenção à bastante tempo. Em seguida, 

o Presidente falou acerca do Projeto de Lei nº 001/2019, que dispõe acerca da destinação e do 

recebimento do patrocínio; na ocasião o mesmo informou que entrou em contato com o 

Procurador do Município, tendo o mesmo informado que poderia comparecer à próxima 

sessão ordinária afim de esclarecer qualquer questionamento acerca do projeto em questão; 

portanto, em razão disto, foi discutido e resolvido que ficará para a próxima sessão a votação 

deste projeto. Adiante, foram lidos e discutidos os pedidos de providências dos vereadores: o 
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primeiro foi o pedido para a construção de um muro ao redor da escola do povoado 

Sobradinho, de autoria do Vereador Ednaldo, o segundo foi para a realização de duas 

passagens molhadas para o Povoado Farias do Meio; o terceiro foi no sentido da realização da 

construção de um parquinho na escola do Povoado Farias do Meio, ambos do Vereador 

Ednaldo; o mesmo fez uma indicação para o calçamento no Povoado Farias do Meio, bem 

como a indicação para a construção de um posto de saúde naquele Povoado. Passada a palavra 

ao vereador Ednaldo, o mesmo justificou e defendeu suas indicações e pedidos de providência, 

com o intuito de que os mesmos sejam atendidos. Passada a palavra à Vereadora Michelle, a 

mesma falou sobre os pedidos de providências apresentados nesta sessão, destacando a 

importância de serem realizados. Passada a palavra ao Vereador Alan, foi reforçado o pedido 

de providência sobre a limpeza da Rua Alberico Gomes, por encontrar-se a céu aberto e com 

vegetação abundante. Em seguida, foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 003/2019, de 

autoria do Vereador Douglas, o qual proíbe a inauguração de obras públicas municipais 

inacabadas, incompletas e que não estejam em condições de atender aos fins a que se 

destinam, bem como funcionar. O Projeto foi aprovado pelos Vereadores presentes, logo após 

a explanação do vereador proponente, bem como a manifestação a favor dos Vereadores 

Cícero Roberto, Michelle, Allan e Luiz, sem qualquer objeção. Passada a palavra ao Presidente, 

o mesmo leu o ofício de autoria do Vereador Allan, sobre a falta de fardamento dos estudantes 

da rede municipal, e a falta de “kit escola”. Passada a palavra ao Vereador Douglas, o mesmo 

solicitou que fossem oficiadas as secretarias do município para que seja feito o levantamento 

da relação dos bens móveis e imóveis pertencentes àquelas secretarias, e dos veículos locados. 

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 Ednaldo Pereira dos Santos; e ausente 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 628ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 15 DE 
MARÇO DE 2019. 
 
 
 
PRESIDENTE                         1º SECRETÁRIO                    2ª SECRETÁRIA 
 


