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ATA DA 653ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 22 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, Douglas Duarte Braga, Ednaldo Pereira dos 
Santos, Diógenes Allan Farias Medeiros, Michelle dos Anjos Silva, José Amelício Galdino da 
Silva, José Cícero Lourenço da Silva e Luiz Silva Bezerra. 
 Vereador ausentes: Patrício Vilela Amorim. 
 
ABERTURA – Às 17:15 (Dezessete horas e quinze minutos) do dia 22 de Novembro de 2019 

iniciou-se a 653ª 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, Douglas 

Duarte Braga, Ednaldo Pereira dos Santos, Diógenes Allan Farias Medeiros, Michelle dos 

Anjos Silva, José Amelício Galdino da Silva, José Cícero Lourenço da Silva e Luiz Silva 

Bezerra. Ausentes: Patrício Vilela Amorim.Com número legal de Vereadores presentes, a 

presidência declarou aberta a sessão, “em nome de Deus”. ATA: Regimentalmente, foi 

aprovada a ata da 652ª Sessão Ordinária, ocorrida aos dias 08 de Novembro de 2019. Iniciados 

os trabalhos, o Presidente desta Casa justificou a ausência do Vereador Patrício Vilela, e 

passou à palavra à Senhora que veio representar o Povoado Amargosa, para realizar o convite 

da Festa da Padroeira daquele Povoado, Nossa Senhora das Graças. Em seguida, foi passada à 

leitura do material de expediente, sendo encaminhado à esta Casa Legislativa o Projeto de Lei 

nº 10/2019 que trata da autorização para abertura de créditos suplementares ao orçamento 

para o exercício de 2019; os balancetes mensais do Poder Executivo.  Passada a palavra ao 

Presidente, este informou que o Projeto de Lei nº 10/2019 será encaminhado às Comissões 

Permanentes antes de retornar à Pauta da Sessão para sua devida aprovação. Aberta a palavra, 

manifestou-se, inicialmente o  Vereador Douglas e o mesmo fez as seguintes indicações: nº 

26/2019, de proposição conjunta entre os vereadores Douglas e Michelle, que trata da 

realização do pagamento das dívidas previdenciárias existentes no município, tanto no âmbito 

do Regime Próprio de Previdência (RPPS), quanto no âmbito do Regime Geral de Previdência 
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(RGPS), sendo estas despesas pagas ou decorrentes de parcelamentos, com os valores 

oriundos da cessão onerosa pelo critério do FPM; nº 27/2019, trata da reforma da Praça José 

Domingos Monteiro, localizada no Centro deste Município; ademais requer que seja eliminado 

o espaço existente entre as duas partes da Praça José Domingos Monteiro; nº 28/2019, trata da 

construção de um campo de futebol neste Município, e,  nº 29/2019, que trata reforma da 

Creche Municipal Alzira de Mendonça Medeiros, apresentadas as indicações, o Vereador 

Douglas apresentou as justificativas sobre cada uma delas, enfatizando a importância das 

aplicações de todas para a população do município, principalmente no que diz respeito à 

situação na qual encontra-se o IAPREM. Em seguida, passou-se ao estudo das sessões de 

saúde e educação constantes da LOA; passada a palavra ao Vereador Luiz, o mesmo falou 

sobre a educação e os conselheiros, afirmando que todos devem estar vigilantes, entender os 

direitos, tanto os titulares quanto os suplentes, ademais, falou de sua época de conselheiro, do 

trabalho exercido e das cobranças que fazia à época, para estar sempre a par do que acontecia 

na gestão. Passada a palavra à Vereadora Michelle, a mesma falou sobre os conselhos, 

afirmando que em sua grande maioria a população e os servidores não querem participar, por 

medo de represálias, e ações judiciais, dizendo que por tal motivo os comissionados acabam 

assumindo tais funções, o que gera o descaso que encontramos hoje no município; afirmou 

ainda que é representantes dos professores deste município, e, que busca a melhoria para a 

classe. Passada a palavra ao Vereador Allan, o mesmo falou sobre a questão do IAPREM, da 

dívida existente nele, afirmando que o maior responsável por tal dívida é o atual gestor, pois, 

desde a existência do IAPREM, o atual gestor já passou à frente do município durante 10 

anos, até a presente data. Após ampla discussão entre os Vereadores Luiz, Michelle e Allan, 

voltou-se à leitura da LOA, ocasião na qual os Vereadores Douglas e Luiz solicitaram, 

respectivamente, as emendas adicionais para inclusão de verbas referente à Consultório 

Odontológico Móvel na área da saúde, e a criação de um Laboratório de Robótica na área da 

educação e cultura. Ademais, o Vereador Douglas indagou se seria possível haver alguma 

emenda no sentido de haver incentivo ou apoio para times que recebem convites para 

participar de campeonatos em outros municípios, dando exemplos de situações que ocorrem 

em vários municípios circunvizinhos. Passada a palavra ao Presidente, o mesmo falou sobre as 

qualificações necessárias à participação nos eventos desportivos, afirmando que é de extrema 

importância o incentivo, afirmando que irão cobrar que o Prefeito arque com o incentivo. 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 
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Braga, Ednaldo Pereira dos Santos, Diógenes Allan Farias Medeiros, Michelle dos Anjos Silva, 

José Amelício Galdino da Silva e José Cícero Lourenço da Silva. Ausentes: 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 653ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 22 DE 
NOVEMBRO DE 2019. 
 
 
 
PRESIDENTE                         1º SECRETÁRIO                    2ª SECRETÁRIA 
 


