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ATA DA 655ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 06 DE DEZEMBRO 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, Patrício Vilela Amorim, Michelle dos Anjos Silva, José Amelício Galdino da Silva, Luiz 
Silva Bezerra e José Cícero Lourenço da Silva. 
 Vereador ausentes: Diógenes Allan Farias Medeiros. 
 
ABERTURA – Às 17:15 (Dezessete horas e quinze minutos) do dia 06 de Dezembro de 2019 
iniciou-se a 655ª 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, Ednaldo Pereira dos Santos, Patrício Vilela Amorim, Michelle 
dos Anjos Silva, José Amelício Galdino da Silva, Luiz Silva Bezerra e José Cícero Lourenço da 
Silva. Ausentes: Diógenes Allan Farias Medeiros. Com número legal de Vereadores presentes, 
a presidência declarou aberta a sessão, “em nome de Deus”. ATA: Regimentalmente, foi 
aprovada a ata da 654ª Sessão Ordinária, ocorrida aos dias 29 de Novembro de 2019. Iniciados 
os trabalhos, foi efetuada a leitura do material de expediente, o Ofício nº 002/2019, que 
explicitou os elementos de despesa para os quais se destinará o crédito suplementar; e o Ofício 
nº 110/2019 que trata da solicitação do crédito adicional suplementar, informando que o valor 
é de aproximadamente R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Em seguida, foi passada a palavra ao 
Senhor Edinaldo conhecido por Nadinho, marido da Professora Geninha para falar sobre a 
situação que ocorreu aos dias 30 de novembro deste ano, falar sobre a agressão sofrida por sua 
esposa, ocasião na qual a Professora Geninha foi surpreendida e agredida por um indivíduo em 
via pública,  e cobrar dos vereadores apoio e suporte para a resolução da questão, ocasião na 
qual manifestaram-se os vereadores Douglas, Luiz, Patrício, Michelle e Roberto, enfatizando 
que estão à disposição e que buscarão as medidas necessárias à elucidação da situação, 
discutindo acerca das políticas de segurança pública do município, ficando acordado, na 
ocasião, que seriam convocados à esta Casa, na última sessão deste ano, o Prefeito deste 
município, o Procurador e os representantes do Conselho de Segurança Pública, para tratar 
sobre as medidas necessárias a serem tomadas quanto à segurança dos munícipes. Dando 
continuidade, foi apresentado o Pedido de Providência nº 27/2019, de autoria do Vereador 
Patrício para que seja passada a máquina nas estradas que ligam os Povoados Paus Pretos à 
Fazenda Velha. Passada à apreciação do Projeto de Lei nº 10/2019, que trata do crédito 
suplementar, foi pausada a sessão afim de serem discutidos os pareceres das Comissões 
Permanentes: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, bem como o parecer da 
Comissão de Finanças e Orçamento; aberta a palavra, o vereador Douglas manifestou-se 
acerca do valor da suplementação que está sendo solicitada e disse entender necessário que as 
comissões se reúnam para a melhor apreciação do referido projeto de lei; em seguida, o 
vereador Patrício contestou os pareceres indicando que fossem estudados e analisados afim de 
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serem aprovados ou não; passada  a palavra ao vereador Roberto, o mesmo suspendeu a 
sessão para que as comissões pudessem reunir-se para discutir os pareceres. Aberta a palavra 
ao vereador Douglas, o mesmo falou acerca da diferença entre o crédito que está sendo 
aprovado e os valores apontados na dotação orçamentária encaminhada pela Administração 
Pública. Passada a palavra ao vereador Patrício, este também falou sobre o crédito que está 
sendo aprovado, indicando que espera que sejam pagos os valores atrasados aos servidores 
municipais. Passada a palavra à vereadora Michelle, esta falou sobreo pagamento dos salários 
em atraso dos aposentados, enfatizando que espera que sejam devidamente efetuados. Em 
seguida, o Presidente desta Casa adiantou que será colocada em discussão na próxima sessão o 
Projeto de Lei da LOA, e que as comissões devem reunir-se antecipadamente para fazê-los. 
Após estudo das comissões, sendo as mesmas aprovadas por seus membros, foi colocada em 
discussão o Projeto de Lei nº 10/2019 e aprovado por unanimidade. Aberta a palavra, o 
vereador Patrício falou sobre o pedido de providência nº 27/2019, mostrando a necessidade 
deste pedido, e afirmando que trata-se de um pedido já reiterado, visto que já foi feito 
anteriormente pedido semelhante e não foi atendido. Após ampla discussão, 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, Ednaldo 
Pereira dos Santos, Patrício Vilela Amorim, Michelle dos Anjos Silva, José Amelício Galdino 
da Silva, Luiz Silva Bezerra e José Cícero Lourenço da Silva. Ausentes: Diógenes Allan Farias 
Medeiros. A Sessão foi encerrada às 20:30 (Vinte 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 655ª SESSÃO ORDINÁRIA, EM 06 DE 
DEZEMBRO DE 2019. 
 
 
 
PRESIDENTE                         1º SECRETÁRIO                    2ª SECRETÁRIA 
 


