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ATA DA 646ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 13 DE SETEMBRO DE 2019. 
 
 
 

Presidência: Cícero Roberto Barros 
1ª Secretário: Diógenes Allan Farias Medeiros 
2ª Secretária: Michelle dos Anjos Silva 
 
Vereadores presentes: Cícero Roberto Barros, Ednaldo Pereira dos Santo, Michelle dos 
Anjos Silva, Patrício Vilela Amorim, Luiz Silva Bezerra, Douglas Duarte Braga, Diógenes 
Allan Farias Medeiros e José Amelício Galdino da Silva. 
 Vereador ausentes: José Cícero Lourenço da Silva. 
 

ABERTURA – Às 17:00 (Dezessete horas) do dia 13 de Setembro de 2019 iniciou-

se a 646ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Monteirópolis. O Presidente, Cícero 

Roberto Barros, solicitou ao primeiro Secretário, Diógenes Allan, que procedesse à chamada 

dos Vereadores presentes à Sessão, ocasião na qual registraram a presença para o início dos 

trabalhos. Estavam presentes os Vereadores: Cícero Roberto Barros, Ednaldo Pereira dos 

Santo, Michelle dos Anjos Silva, Patrício Vilela Amorim, Luiz Silva Bezerra, Douglas Duarte 

Braga, Diógenes Allan Farias Medeiros e José Amelício Galdino da Silva. Ausentes: José 

Cícero Lourenço da Silva. Com número legal de Vereadores presentes, a presidência declarou 

aberta a sessão, “em nome de Deus”. ATA: Regimentalmente, foi aprovada a ata da 645ª 

Sessão Ordinária, ocorrida aos dias 06 de Setembro de 2019. Iniciados os trabalhos, o 

Presidente passou a palavra ao primeiro Secretário para que procedesse à leitura do material de 

expediente. Inicialmente, o Presidente convidou os representantes da comunidade Sobradinho 

para que os mesmos realizassem o convite para a festa que irá acontecer por lá. Em seguida, 

foi efetuada a leitura do ofício direcionado à Vereadora Michelle, encaminhado pela Secretaria 

de Educação deste Município informando que será pago, a partir do próximo mês, o adicional 

de difícil acesso na forma que consta no PCC municipal. Foi encaminhado ofício de resposta 

ao Vereador Douglas, informando que foi feito relatório de avaliação nos quais os bancos dos 

ônibus escolares precisam ser reparados, ressaltando que tal serviço será iniciado prontamente. 

Ato contínuo, foi encaminhado, pela Administração, os balancetes referentes às competências 

de maio e junho de 2019. Ademais, o IAPREM encaminhou balancetes daquela Autarquia. 

Colocado em discussão o material de expediente, o Vereador Allan levantou a questão da 

ausência de pagamento no mês de setembro, que, até o dia desta Sessão não houve o repasse 
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dos salários dos aposentados e pensionistas. Passada a palavra ao Vereador Douglas, o mesmo 

explanou sobre a ausência de pagamento dos servidores. Passada a palavra ao Vereador 

Patrício, o mesmo ressaltou que o Procurador do Município, Doutor Eudes confirmou que 

será retomada a reforma da Escola Municipal; na oportunidade o Vereador enfatizou a 

importância destas reformas e do bom uso do dinheiro público. Passada a palavra à Vereadora 

Michelle, a mesma falou acerca dos pagamentos realizados pelo IAPREM, ressaltando que 

ninguém está recebendo seus pagamentos, sejam, aposentados, pensionistas e servidores que 

estão afastados de suas funções recebendo benefícios. Foram apresentadas as indicações e 

pedido de providência que seguem, de autoria do Vereador Patrício: INDICAÇÃO Nº 15, que 

seja realizado um estudo na zona rural do município, com o trabalho de um especialista na 

área, afim de se obter a solução para a prevenção de fungos que se proliferam nas plantações 

de pinhas, cajus e etc; PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 21, a construção de quebra-molas 

na rua do Cedro; INDICAÇÃO Nº 16, que seja realizada a descentralização da central 

municipal de marcação de exames, de modo que os munícipes das zonas rurais deste 

município possam efetuar suas marcações nos postos de saúde que lhe assistem; após lidas as 

indicações e pedido de providência, o Vereador Patrício explanou suas justificativas. Em 

seguida, o Vereador Allan, apresentou e justificou suas indicações, que seguem: INDICAÇÃO 

Nº 18, que seja realizada a denominação da Praça Pública localizada no Povoado Lagoa das 

Araras, na pessoa do Senhor José Mariano Costa, INDICAÇÃO Nº 20, que seja realizada a 

reforma da praça Vicente Dionísio, localizada no Povoado Lagoa das Araras, zona rural deste 

Município, INDICAÇÃO Nº 21, que seja implementado na rede pública municipal de 

educação, aulas de música na grade curricular; INDICAÇÃO Nº 22, que seja realizada a 

aposição de correntes de proteção nas praças públicas do município; após amplo debate acerca 

das indicações apresentadas, foram colocadas em votação em um único bloco, e aprovadas por 

unanimidade. Passada a palavra ao Vereador Douglas, o mesmo solicitou que fossem 

confeccionados dois ofícios de esclarecimento sobre a ausência de pagamento dos servidores 

da educação e dos servidores que encontram-se aposentados no IAPREM. Não havendo mais 

nada a tratar, partiu-se para o ENCERRAMENTO da Sessão. Estavam presentes em 

plenário, naquele momento, os Edis: Cícero Roberto Barros, Ednaldo Pereira dos Santo, 

Michelle dos Anjos Silva, Patrício Vilela Amorim, Luiz Silva Bezerra, Douglas Duarte Braga, 

Diógenes Allan Farias Medeiros e José Amelício Galdino da Silva; e ausentes: José Cícero 

Lourenço da Silva. A Sessão foi encerrada às 18:40 (Dezoito horas e quarenta minutos). Para 
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constar, foi lavrada esta ata, que é assinada pelos Senhores Presidente, 1º e 2º Secretários da 

Mesa da Câmara. 

 

APROVADA, SEM IMPUGNAÇÃO, NA 646ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 13 DE 
SETEMBRO DE 2019. 
 
 
 
PRESIDENTE                         1º SECRETÁRIO                    2ª SECRETÁRIA 
 


