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ATA DA 649ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 04 DE OUTUBRO DE 2019. 
 
 
 

Presidência: Cícero Roberto Barros 
1ª Secretário: Diógenes Allan Farias Medeiros 
2ª Secretária: Michelle dos Anjos Silva 
 

Vereadores presentes: Cícero Roberto Barros, Douglas Duarte Braga, José Cícero Lourenço 
da Silva, Ednaldo Pereira dos Santos, Michelle dos Anjos Silva e José Amelício Galdino da 
Silva. 
 Vereador ausentes: Luiz Silva Bezerra, Diógenes Allan Farias Medeiros e Patrício Vilela 
Amorim. 
 
ABERTURA – Às 17:15 (Dezessete hora e quinze minutos) do dia 04 de Outubro de 2019 

iniciou-se a 649ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Monteirópolis. O Presidente, 

Cícero Roberto Barros, solicitou à segunda Secretária, Michelle dos Anjos Silva, 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, Douglas Duarte Braga, José Cícero Lourenço da Silva, Ednaldo Pereira dos Santos, 

Michelle dos Anjos Silva e José Amelício Galdino da Silva. Ausentes: Luiz Silva Bezerra, 

Diógenes Allan Farias Medeiros e Patrício Vilela Amorim, logo em seguida o Presidente 

justificou a ausência dos vereadores Luiz Bezerra e Diógenes Allan.Com número legal de 

Vereadores presentes, a presidência declarou aberta a sessão, “em nome de Deus”. ATA: 

Regimentalmente, foi aprovada a ata da 648ª Sessão Ordinária, ocorrida aos dias 27 de 

Setembro de 2019. Iniciados os trabalhos, foi apresento o material de expediente: Ofício nº 

60/2019 o qual trata acerca do encaminhamento da Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias 

– LDO nº 396/2019, para o exercício financeiro de 2020; aprovada em 04 de junho de 2019 e 

só retornou à esta Casa Legislativa em 30 de setembro de 2019. Colocado em discussão e não 

havendo nada a tratar, o Presidente colocou em pauta a discussão sobre a compra dos pneus 

pela Administração, assunto levantado pelo Vereador Douglas na sessão anterior, 

correspondente ao montante aproximado de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em pneus. 

Na ocasião o Presidente informou que fez a visita à garagem para averiguar a compra dos 

referidos pneus, constatando que de fato ocorreu tal compra, e que os mesmos estão sendo 

utilizados na moto niveladora (Catrepilha) e no caminhão pipa. Dando prosseguimento, o 

Presidente informou que conversou com uma das pessoas responsável pela limpeza urbana, 
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onde, na oportunidade, o responsável informou o que segue: que existem quatro pessoas com 

atestado médico, quatro estão de férias, outros não estão indo trabalhar, complementando que 

já repassou a informação ao prefeito para o que mesmo possa tomar as providências; as 

contratadas não receberam os dois meses que estão em aberto, e não há previsão para a 

realização desse pagamento; porém, após tal conversa o Presidente informou que as ruas 

voltaram a ser varridas. Em seguida, foi levantada a informação sobre a festa de Nossa 

Senhora Aparecida, afirmando que conversou com o Padre Tácito, e que o mesmo disse que 

no sábado, dia 13 de Outubro, teremos o dia todo de festa, em homenagem à Padroeira do 

Brasil; porém, mesmo em razão disso a feira não foi antecipada para a sexta, mesmo diante de 

conversa com os comerciantes, o Prefeito e o Procurador do Município, sendo, portanto a 

feira mantida no dia 13 de outubro, sábado. Passada a palavra ao Vereador Douglas, o mesmo 

falou sobre o faturamento da empresa de varrição de rua, afirmando que a dita empresa fatura 

todos os meses um montante equivalente à R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e mesmo assim os 

salários dos funcionários não estão sendo pagos; reforçou que o mês de Outubro já foi 

empenhado e, mesmo assim, não foi realizado o pagamento. Após ampla discussão, chegou-se 

à decisão de que será averiguado se tais valores de fato foram empenhados e pagos, e em 

seguida, convocar o secretário municipal e o representante da empresa para prestar 

esclarecimentos. Passada a palavra à Vereadora Michelle, a mesma comunicou que houve a 

eleição para o Conselho do FUNDEB, e que a mesma faz parte da composição deste 

Conselho, para uma gestão de dois anos, estando a mesma como vice presidente, indicando 

que está à disposição de todos. Por fim, o Presidente comunicou que o Procurador do 

Município informou que no dia 13 de Outubro; sendo solicitado pelo Presidente que seja 

encaminhado pela Administração Municipal um ofício informando o comparecimento do 

Prefeito à Sessão. Não havendo mais nada a tratar, partiu-se para o ENCERRAMENTO da 

Sessão. Estavam presentes em plenário, naquele momento, os Edis: Cícero Roberto Barros, 

Douglas Duarte Braga, José Cícero Lourenço da Silva, Ednaldo Pereira dos Santos, Michelle 

dos Anjos Silva e José Amelício Galdino da Silva. Ausentes: Luiz Silva Bezerra, Diógenes 

Allan Farias Medeiros e Patrício Vilela Amorim. 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 649ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 04 DE 
OUTUBRO DE 2019. 
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