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ATA DA 652ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 01 DE NOVEMBRO 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 Santos, Diógenes Allan 
Farias Medeiros, Patrício Vilela Amorim, Michelle dos Anjos Silva, José Amelício Galdino da 
Silva, José Cícero Lourenço da Silva e Luiz Silva Bezerra. 
 Vereador ausentes: Douglas Duarte Braga. 
 
ABERTURA – Às 17:10 (Dezessete horas e dez minutos) do dia 01 de Novembro de 2019 

iniciou-se a 652ª 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 Santos, Diógenes Allan Farias Medeiros, Patrício Vilela Amorim, Michelle dos 

Anjos Silva, José Amelício Galdino da Silva e José Cícero Lourenço da Silva. Ausentes: 

Douglas Duarte Braga.Com número legal de Vereadores presentes, a presidência declarou 

aberta a sessão, “em nome de Deus”. ATA: Regimentalmente, foi aprovada a ata da 651ª 

Sessão Ordinária, ocorrida aos dias 25 de Outubro de 2019. Iniciados os trabalhos, o 

Presidente desta Casa foi efetuada leitura do material de expediente pelo primeiro secretário, o 

qual trata-se da leitura do ofício nº 74/2019 – GPM, encaminhado pela Prefeitura, que trata 

sobre o Projeto de Lei nº 09/2019 que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 

Monteirópolis para o exercício de 2020 e dá outras providências. Aberta a palavra ao Senhor 

José Félix, o mesmo falou sobre a festa da sua comunidade, Festa de Santa Luzia, que ocorrerá 

aos dias 10,11,12 e 13 de Dezembro de 2019 no Povoado Paus Pretos, realizando, na ocasião, 

o convite aos Vereadores para serem padrinhos daquela festa. Em seguida, o primeiro 

secretário leu o restante do material de expediente, sendo este a propaganda do 13º Encontro 

Nacional de Vereadores, que ocorrerá aos dias 10,11 e 12 de dezembro de 2019, na cidade de 

Brasília/DF. Aberta a palavra ao Vereador Patrício, este fez um Pedido de Providência no qual 

solicita as seguintes providências: que seja passada a máquina nas estradas do Sítio Lagoa da 

Canoa, zona rural deste município, até o Povoado Paus Pretos, da Casa do Senhor Lucas até a 
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Casa do Senhor Bidon; e, sempre que necessário, que sejam feitos os aterros nestas regiões. 

Colocado em apreciação o Projeto de Lei nº 09/2019 que estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município de Monteirópolis para o exercício de 2020 e dá outras providências, este foi 

encaminhado para as Comissões responsáveis, ficando acordado que cada sessão da referida lei 

será analisada separadamente em cada sessão ordinária futura. Aberta a palavra ao Vereador 

Luiz o mesmo falou sobre a questão dos Conselho do IAPREM, indicando os Vereadores 

Allan e Michelle como conselheiros, em razão dos mesmos também serem servidores efetivos 

deste município, recordando que no dia em que o Prefeito compareceu nesta Casa para prestar 

esclarecimentos sobre o IAPREM, os vereadores questionaram o prefeito sobre a quantidade 

de servidores que estão aposentados até a data de hoje, dizendo que pelo fato de serem 

conselheiros deveriam prestar mais atenção, que os mesmos deveriam questionar nas reuniões 

do conselho sobre os valores que faltam ou não estão sendo repassados, afirmando que este é 

o papel do conselheiro, observar, questionar e procurar saber o que está sendo ou não feito, e 

o porquê; falou ainda que se os funcionários e os conselheiros tomassem conta direitinho, a 

situação não estaria do jeito que está. Afirmou que questionou sobre as situações que estão 

ocorrendo no município, sobre os extratos, sobre a lista de pessoas que encontram-se hoje no 

IAPREM. Passada a palavra ao Vereador Allan, o mesmo falou sobre o Projeto de Lei 

colocado em apreciação, enfatizando que seria interessante que, a cada sessão que for ser 

discutida uma pasta da referida lei, que fosse feito o convite aos munícipes; com relação à 

colocação do Vereador Luiz a respeito do IAPREM, o mesmo ressaltou que não é conselheiro 

da Autarquia, que não é possível que os servidores façam este controle e a cobrança da boa 

gestão, ressaltou as inúmeras vezes em que foram cobradas nesta Casa os valores referentes ao 

IAPREM, as listas de funcionários e servidores, perguntando ao vereador Luiz se o mesmo 

tomou alguma providência enquanto vereador por tantos anos, ou se o mesmo ficou apenas 

falando na Câmara? Perguntando se o Vereador fez alguma representação ao Ministério 

Público durante os quatro mandatos em que esteve como vereador por Monteirópolis, ou se 

apenas falou em plenário. Ressaltou o quão difícil é trabalhar como vereador na atual gestão. 

Em seguida foi passada a palavra ao Vereador Luiz, o qual enfatizou tudo o que fez enquanto 

Vereador para cobrar sobre como o IAPREM vem sendo gerido, e rebateu as afirmações do 

Vereador Allan.  Na oportunidade, o Presidente desta Casa ressaltou a importância dos 

repasses relativos à previdência, informando que todos os meses o repasse referente aos 

funcionários desta Casa são efetuados de maneira correta todos os meses, salientando a 

responsabilidade desta obrigação. Após acalorado debate entre os Vereadores Allan e Luiz, foi 
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passada a palavra à Vereadora Michelle, a qual falou que também não é conselheira, que é 

suplente, e portanto não participa das reuniões do conselho; que conhece muito bem os seus 

deveres e obrigações, que o IAPREM está falido porque ninguém administra, e não por causa 

dos servidores municipais. Enfatizou que quem indica a pessoa que será presidente do 

IAPREM é o próprio gestor.  Em seguida, o Vereador Luiz rebateu as afirmações da 

Vereadora Michelle, dizendo que a mesma como suplente deveria sim fazer parte das reuniões 

do IAPREM. Por fim, foi passada a palavra ao Vereador Patrício, o qual falou sobre o pedido 

de providência, enfatizando ser esta a segunda vez que realiza o mesmo pedido de providência 

em aproximadamente 90 dias, em razão do primeiro não ter sido atendido; falou também 

sobre a última sessão, na qual tivemos a presença do Prefeito Mailson Mendonça. Quanto ao 

pedido de providência formulado pelo Vereador Patrício, este foi aprovado por unanimidade. 

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 Santos, Diógenes Allan Farias Medeiros, Patrício Vilela Amorim, Michelle dos Anjos Silva, 

José Amelício Galdino da Silva e José Cícero Lourenço da Silva. Ausentes: Douglas Duarte 

Braga. 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 652ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 01 DE 
NOVEMBRO DE 2019. 
 
 
 
PRESIDENTE                         1º SECRETÁRIO                    2ª SECRETÁRIA 
 


