
ATA DA 662º SESSAO ORDINÁRIA DA CAMÂRA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE MONTEIRÓPOLIS, 

ESTDO DE ALAGOAS . 

ABERTURA>Às  17:15 (Dezessete horas e quinze 

minutos)  do dia 06 de março de 2020 iniciou-se a 

sessão ordinária da Câmara Municipal de 

Monteirópolis. O Presidente Cicero Roberto Barros, 

que procedesse a chamada dos Vereadores à 

sessão, ocasião na qual registraram a presença para 

o inicio dos trabalhos. Estavam presentes os 

vereadores: Cicero Robertos barros, Douglas Duarte 

Braga, Diógenes Allan Farias Medeiros, Jose Cicero 

Lourenço da Silva, Ednaldo Pereira dos Santos, 

Patrício Vilela Amorim, Michelle Dos Anjos Silva e 

Luiz Silva Bezerra. Ausentes: Jose amelício Galdino 

Da Silva. Com o numero legal de vereadores 

presentes a previdência declarou aberta a sessão 

“Em nome de Deus”. Ata: regimentalmente, foi 

aprovada a ata da 661º sessão ordinária ocorrida 

aos dias 28 de fevereiro 2020. Iniciados os 

trabalhos, o presidente da casa passou a palavra ao 

1º secretario a fim de que fosse realizado a leitura 

do material de expediente. Dando procedimento o 

Presidente passou a palavra do oficio dos correios, 



em razão deste oficio  o Presidente efetuou o 

requerimento nº 10/2020 que requer que o 

executivo municipal  encaminhe a esta casa 

legislativa projeto de lei no qual seja realizada a 

denominação das ruas do município que encontra-

se inominadas em razão o oficio Nº 

1250426812020-GEOPE-AL emanada pela a 

empresa Brasileira de correio de telégrafos-

CORREIOS; em seguida, foi efetuada a leitura do 

convite para a audiência publica que realizou-se a 

dia 11 de março de 2020, na Câmara Legislativa, 

audiência que tratará sobre a segurança publica 

Municipal aborta a palavra o Presidente falou sobre 

a importância desta audiência em fase dos últimos 

acontecidos de violência do Município, e a 

importância da participação de toda a sociedade 

passada a palavra ao vereador Patrício Vilella o 

mesmo falou da importância de oficiais  os 

comerciantes para uma audiência publica. Em 

continuidade, foi feita a leitura do pedido de 

providencia Nº 04/2020, de autoria da Vereadora 

Michelle, para que seja disponibilizado veículo 

exclusivo para o transporte dos alunos encerram as 

aulas as 16:00 horas da Escola Municipal Lino 

Francisco, aberta a palavra a vereadora,  a mesma 



fez a defesa do seu pedido, informando que não é a 

primeira vez que tal pedido é realizado. Reforçou 

que os pais e mães dos alunos pedem 

constantemente que seja disponibilizado o 

transporte publico para os alunos que chegam de 

16:00 horas, enfatizou que os alunos ficam em uma 

entrada sentado aguardando o transporte, alunos 

de aproximadamente 09 (nove) anos de idade 

indagou. Que a sena é recorrente, e que os alunos 

moram em um outro povoado e estudam na sala da 

secretaria exaltando a falta de estrutura  educação 

municipal, aberta a palavra ao vereador Patrício, o , 

esmo falou que seu pedido de previdência realizado 

na sessão anterior, foi atendido que a manutenção 

da iluminação publica foi realizada. Bem como a 

maquina para se passada na zona rural do 

município, o que foi prontamente realizado. Na 

ocasião,  o vereador ressaltou que a questão da 

falta de água que se for necessária será realizado 

um mutirão para a satisfação da falta de água nas 

zonas rurais do municio.  Passada a palavra ao 

vereador Allan o mesmo falou que a maquina citada 

pelo vereador Patrício não passou pelo povoada 

paus preto, nem pelas estradas principais  que tem 

maios movimentos, reforçou o vereador que entrou 



no município  do inicio do ano ate o presente 

momento, falando sobre a ausência de pneus nos 

caminhões, mesmo diante das verbas que entram 

nos cofres públicos. Passada a palavra ao vereador 

Patrício, o mesmo informou que os localizados 

mencionados  pelo vereador Allan também serão 

atendidas com a passagem da maquina, segundo 

informações que recebeu. Em seguida, foi revisado 

o requerimento de autoria do presidente, desta 

casa. Requerimento Nº11/2020 que solicita a 

reposição das lâmpadas nos postes  públicos da Rua 

do Ferrugem, tendo em vista que tal rua encontra-

se com os postes em sua maioria, sem iluminação, 

enfatizando a importância da iluminação publica 

para a segurança dos município. Aberta a palavra 

para o vereador  Douglas, o mesmo realizou a 

defesa dos  seus requerimento s  de sua autoria, 

sendo estes, respectivamente. Requerimento  Nº 

07/2020 que trata dos extratos do Banco do Brasil e 

da Caixa do Executivo Municipal das Agencias Do 

Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal; 

Estratos referentes à arrecadação dos tributos 

municipais no período compreendido entre janeiro 

de 2017 a janeiro de 2020; requerimento Nº  

08/2020que requer que sejam apresentadas a esta 



casa a relação de 2019 à fevereiro de 2020: 

requerimento  nº 09/2020 encaminhado ao CIGRES, 

que requer explicações e documentação que 

justificam o  aumento exacerbado dos valores pagos 

pelo município de Monteirópolis ao consorcio 

supra, bem como a justificativa para o pagamento 

de taxa administrativa no valor equivalente à 

R$11.000.0  ( Onze mil reais  ) . após a leitura dos 

requerimentos, o vereador proponente realizou a 

defesa dos mesmos, reforçando os requerimentos e 

as informações solicitadas . inicialmente falou sobre 

os extratos das contas dos tributos municipais  e a 

destinação dos valores provenientes desta 

arrecadação ; reforçou o pedido referente a lista de 

contratados e aos gastos com o CIGRES, enfatizando 

a importância do bom uso do dinheiro publico. Na 

oportunidade o Vereador aproveitou para pedir 

para a população que sempre que possível, 

assistam as sessões através das redes sociais ou 

compareçam as sessões, pois é imprescindível a 

participação da população. Não  havendo mais nada 

a tratar  partiu-se para o ENCERRAMENTO da 

sessão. Estavam presentes em plenário naquele 

momento os EDES: : Cicero Robertos barros, 

Douglas Duarte Braga, Diógenes Allan Farias 



Medeiros, Jose Cicero Lourenço da Silva, Ednaldo 

Pereira dos Santos, Patrício Vilela Amorim, Michelle 

Dos Anjos Silva e Luiz Silva Bezerra. Ausentes: Jose 

amelício Galdino Da Silva. A sessão foi  encerrada às 

18:10 (dezoito horas  e dez minutos).  Para constar 

foi lavrada a ata ; que é assinada pelo senhores 

presidentes, 1º e 2º secretario da mesa da câmara 

determinada a lavratura da respectiva ata, a qual 

após lida e considerada em conformidades será 

assinada por mim Arthur Felipe Buíque 

Palmeira(relator de atas), pelo presidente e pelo 

secretario.  


