
ATA DA  663º  SESSÃO  ORDINARIA  DA CAMARA  DE VEREADORES  DO MUNICIPIO  DE  

MONTEIROPOLIS ,ESTADO  DE  ALAGOAS   

ABERTURA >Às 17h15min (Dezessete horas e quinze minutos) dia 13 de março de 2020 

iniciou-se a 663º Sessão ordinária da câmara municipal de Monteirópolis. O 

presidente, Cicero Roberto Barros, solicitou ao primeiro secretario. Diógenes Allan, 

que procedesse à chamada dos vereadores presentes a sessão, ocasião na qual 

registraram a presença para o inicio dos trabalhos. Estavam presentes os vereadores: 

Cicero Roberto Barros, Douglas Duarte Braga, Diógenes  Alan Farias Medeiros, Jose 

Amelicio Galdino da Silva, Ednaldo Pereira dos Santos, Patrício vilela Amorim, Michelle 

dos Anjos silva, Luiz Silva Bezerra, Jose Cicero loureço da Silva. Com numero legal de 

vereadores presentes, a presidência declarou aberta a sessão, “em nome de Deus”. 

ATA: Regimentalmente, foi apresentada a ata da 662º Sessão ordinária, ocorrida aos 

dias 06de março de 2020. Iniciados os trabalhos, o presidente da casa passou a palavra 

ao primeiro secretario afim de que fosse realizada a leitura do material de expediente. 

Dando prosseguimento, o presidente efetua a leitura do oficio Nº22/2020 da 

1ºprocuradoria de conta do estado de alagoas, o qual requer que esta câmara de 

vereadores informe se os fatos narrados no oficio persistem, para justificar o 

prosseguimento da apuração. Ato continua foram apresentado os requerimentos nº 

12, que requer que sejam disponibilizados materiais de limpeza para as escolas 

publicam municipais. Tendo em vista que estas se encontram sem as matérias de 

limpeza há alguns meses e o nº 13 que requer que sejam encomendadas a esta casa 

legislativa as folhas de pagamentos aos servidores municipal de educação,  bem como 

nos funcionários contratados por aquela secretaria. Frise-se que este requerimento 

refere-se ao exercício financeiro de 2019 e dos meses de janeiro a fevereiro de 2020: 

ambos de autoria da vereadora Michelle. Em seguida, foi realizada a leitura do 

requerimento proposta pelos vereadores Luiz, Patrício, Ednaldo e Jose Cicero 

Lourenço. Para que fosse colocado em votação o projeto de lei do executivo municipal 

para a votação de credito suplementar. Apos a leitura dos requerimentos e ofícios, o 

presidente informou que não estão sendo enviados os balancetes da prefeitura e do 

instituto de providencia do município, informando que, por esta razão será informado 

ao tribunal de contas estadual que desde agosto o município não encaminha nenhum 

balancete. Passada a palavra ao vereador Luiz, defendeu seu requerimento e a 

importância de ser apreciado e colocado em votação o projeto de lei de 

suplementação, as afirmou que esta pedindo com educação e espera que o 

requerimento seja colocado em pauta, sem predileção de assuntos, como sempre foi 

feita nesta casa. Passada a palavra ao vereador Douglas, este falou sobre o projeto de 

lei de suplementação; afirmando que ninguém esta retendo o direito do prefeito 

trabalhar, porem, nos últimos três anos o prefeito não fez nada apesar das inúmeras 

suplementações. Afirmou que o município não tem importância alguma para o 

prefeito, pois o mesmo informou que não poderia comparecer a audiência publica nas 

ultima quarta- feira, pois teria que participar de uma reunião com o SINTEAL também. 



Após amplo discurso sobre os direitos da população e os deveres do prefeito, sobre a 

função de fiscalização dos vereadores. Após ampla discussão, foi passada a palavra à 

vereadora Michelle, que fez a defesa dos seus requerimentos, afirmando que o 

prefeito não compareceu a reunião Da. SINTEAL na qual ela esteve presente. Aberta a 

palavra do vereador Patrício, este defendeu o requerimento sobre o projeto de lei de 

regimento, e que o projeto de lei esta a mais de 30 dias sem ser apreciado. Falou sobre 

a situação do município, que todos sabem como esta, e que por diversas vez faz as 

cobranças e procura saber se estão sendo atendidas.  Após ampliar a discussão entre 

os vereadores, a fim de manter a organização da casa o presidente partiu para o 

ENCERRAMENTO da sessão. Estavam presentes em plenário, naquele momento, os 

Edis; Cicero Roberto Barros, Douglas Duarte Braga, Diógenes Allan Farias Medeiros, 

Jose Amelicio Galdino da Silva, Ednaldo Pereira dos santos, Patrício Vilela Amorim, 

Michelle dos Anjos Silva e Luiz Silva Bezerra. Ausente: Jose Cicero Lourenço da Silva. A 

sessão foi encerrada as 18: 19 (dezoito horas e dezenove minutos). Para constar, foi 

lavrada esta ata, que é assinada pelos senhores presidente 1º e 2º secretários da mesa 

da câmara determinada à lavratura da respectiva ata, a qual após lida e considerada 

em conformidade será assinada por mim Arthur Felipe Buíque Palmeira (redator de 

atas), pelo presidente e pelo primeiro secretario. 


