
ATA DA 1º PRIMEIRA SESSÂO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO LEGISLATIVO 

BIÊNIO 2017-2018 

 

Aos oito (08) dias do mês de janeiro de 2018, presente todos vereadores: Ata 

anterior aprovada por unanimidade com retificação do Vereador Alan Elves 

Vieira de Oliveira, constaram no expediente da semana e ordem do dia: 

Despacho em resposta ao Ofício nº. 271/2017 do Vereador Paulo Alves 

Cavalcante Neto, relação dos Secretários em exercício: Despacho em resposta 

em resposta ao Ofício nº. 274/2017 do vereador Alan Elves Vieira de Oliveira, 

informa que a solicitação do Nobre foi enviada a Superintendência Municipal 

de Transito órgão para que seja tomada as providencias cabíveis: Despacho 

em resposta ao Ofício nº. 273/2017 do vereador Paulo Alves Cavalcante Neto, 

encaminha as solicitação para a Secretaria De Educação órgão responsável 

pelo pedido: Despacho em resposta ao Ofício nº. 270/2017 do Vereador Ailton 

Tenório, informa que as obras acerca da construção da barragem de 

contenção do Rio Mundaú será retomada no início de 2018: Despacho em 

resposta ao Ofício nº. 266/2017 do Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto, 

informa que seu pleito foi enviado a Defesa Civil, para que seja tomada as 

medidas cabíveis: Projeto de Lei nº. 047/2017 dispõe sobre a Doação de 

Terreno localizado no Bairro Correia de Araújo. Lido e encaminhado com 

copias as comissões competentes para pareceres: Projeto de Decreto 

Legislativo nº. 01/2018 oriundo do Gabinete do Vereador Cicero Aureliano, que 

concede o Titulo Honorifico de Cidadania Palmarina a Ilustríssima Senhora 

Lídia de Albuquerque Campos: Requerimento nº. 01/2018 do Vereador Manoel 

Messias, requer da Secretaria de Educação que no ano letivo 2018 não seja 

registrado aulas aos sábados. Aprovado: Requerimento nº. 001/2018 do 

Vereador Cicero Aureliano, requer do Prefeito a doação de um Terreno, para a 

construção da Associação dos Pescadores criada no 04/05/2016. Aprovado: 

Requerimento nº. 001/2018 do Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto, requer a 

Reforma da Quadra Municipal e da Academia Popular, ambas localizadas 

vizinho ao Prédio da Prefeitura Municipal. Aprovado: Indicação nº. 001/2018 do 

vereador Paulo Alves Cavalcante Neto, indico a Secretaria de Infraestrutura em 

conjunto com Secretaria de Cultura e Turismo a promoverem placas nas 

Praças e Logradouros Públicos, contendo pequena biografia da pessoa 

homenageada. Aprovada: Ofício nº. 01/2018 que foi transformado em 

Requerimento Verbal do Vereador Elton Costa Acioli, requer que Empresa 
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Vellonet na pessoa do seu representante legal, apresente de maneira escrita o 

motivo do não fornecimento do serviço de internet para Prefeitura, requer 

ainda que apresente a situação financeira correspondente a contratação 

realizada Prefeitura Municipal, com seus respectivos valores. Aprovado: Ofício 

nº. 02/2018 transformado em requerimento Verbal do Vereador Elton costa 

Acioli requer do Comandante do 2º Batalhão que seja mantido o policiamento 

na Feira Livre aos sábados. Aprovado: Ofício nº. 03/2018 transformado em 

Requerimento Verbal do Vereador Elton Costa Acioli, requer do Gerente Geral 

da CEF que seja informado a este Poder o motivo da paralização das obras de 

calçamento no Conjunto Padre Donald. Aprovado: Ofício nº. 04/2018 

transformado em Requerimento Verbal do Vereador Elton Costa Acioli, requer 

da Secretaria de Saúde esclarecimentos sobre a falta de medicamentos 

detectadas nos postos de saúde, bem como, o andamento das Licitações 

relacionadas a saúde. Aprovado: Facultada a palavra o Vereador informa que 

em reunião com Prefeito acerca do retorno de mão única na Rua Marechal 

Deodoro, reunião proveitosa. Haverá outra reunião, desta vez irá estar 

presente os responsáveis pelo transito, para melhor esclarecer determinados 

assuntos. Em visita a Secretaria de Saúde, fizemos algumas cobranças 

referente a falta de remédio em alguns Postos de Saúde da nossa cidade, 

pedimos ainda que as marcações de exames passassem a ser também nos 

Postos de Saúde, desta forma melhorando o atendimento aos nossos 

munícipes que não irá ter que se deslocar até o centro para realizar marcação 

de exames. Parabenizo a Secretaria de Saúde Geanny pelas iniciativas e pela 

atenção que nos foi dada: O Vereador Cicero Aureliano confirma que junto ao 

Nobre par, em visita a Secretaria de Saúde foram feitas cobranças e certamente 

forma sanados uma parte dos problemas atuais referente a saúde em nosso 

município: O vereador Paulo Alves Cavalcante Neto agradece ao Chefe de 

Gabinete Fernanda Vianna pelas respostas aos ofícios, apesar de não ser de 

sua responsabilidade. Sobre as doações de terreno, temos que dar prioridades 

a Associações e grandes empresas que ofertem empregos aos nossos 

munícipes, não aceito nada menos do isso para ser favorável a doação de um 

terreno no âmbito municipal: O Vereador Elton Costa Acioli transformou seus 

Ofícios de nºs. 01/2018, 02/2018, 03/2018 e 04/2018 lidos anteriormente em 

Requerimentos Verbais, que foram aprovados por unanimidade por todos os 

vereadores presentes. Sobre a doação de terrenos, concordo com Nobre par 

Neto Cavalcante, temos que aprovar sim, porem dando prioridade as grandes 

empresas para que desta forma possamos trazer empregos para nossa cidade. 

Informa ainda que fez alguns vídeos e postagens em Redes Sociais 

esclarecendo algumas situações que venho encontrando em nosso município, 

temos que esclarecer algumas situações e trabalhar com verdades: O 

Vereador Manoel Messias agradeceu a todos presente, desejo um início de ano 

repleto de paz a todos. Parabenizou o Prefeito e ao Secretário Junior Menezes 

pelo início da obra de calçamento no Povoado Santa Fé. Requer Verbalmente 



ao Diretor SAAE e Secretario Junior Menezes, requer que os trabalhos da obra 

que foi iniciada no Conjunto Santa Maria Madalena seja retomado, para assim 

melhorar a qualidade de vida dos moradores daquela localidade. Aprovado: O 

Vereador Cicero Aureliano, informa que pretende reapresentar os 

requerimentos que não foram atendidos até o presente, porem o Prefeito me 

informou que irei ser atendidos em alguns, não irei desistir das minhas 

matérias. Em relação a saúde, que fique claro eu fui visitar e cobrar ao 

Secretario anterior Fellipe Almeida resultados acerca de remédios dentre 

outros, foi dado todas as oportunidades e não obtivemos êxito em nossas 

cobranças, hoje podemos observar uma diferença sobre prioridades acerca da 

saúde, temos que cobrar resultados em prol da população. Parabenizo 

Excelência Presidente Jailson Vicente pela forma como vem cuidando desta 

Casa Legislativa. O Presidente agradece os elogios e informa que até o fim do 

seu mandato que me foi concedido pretendo mudar todos o plenário, inclusive 

mudar os ar-condicionados: O Vereador Emanuel Gomes Balbino agradece a 

presença de todos. Requer verbalmente ao Diretor do SAAE Wellington 

Ferreira, bem como ao Secretario Junior Menezes Secretario de Infra Estrutura 

que seja sanado o problema de vazamento na entrada da cidade. Aprovado. 

Quero agradecer aos Vereadores, Imprensa dentre outros e desejar a todos um 

início de anos repleto de paz a todos: O vereador Cicero Aureliano pede apoio 

de todos presentes para que seja feita uma homenagem ao Empresário João 

Lyra, que por onde passa fala muito bem da nossa cidade, sua empresa gerou 

muitos empregos aos nossos munícipes, pessoa digna que honrou e continua 

honrando o nome da nossa cidade por onde passa. Proponho que seja feita 

uma Comenda para homenagear o mesmo: O presidente agradeceu a todos os 

presentes e encerrou a Sessão marcando outra para o dia e horário regimental 

eu ___________________, lavrei a presente Ata que após lida foi assinada pelo 

Presidente e segundo secretário.   
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