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Aos dezenove (19) dias do mês de fevereiro de 2018, falta justificada do 

vereador, José Lourenço da Silva, presente os demais vereadores: Ata anterior 

aprovada por unanimidade, constaram no expediente da semana e ordem do 

dia: Despacho em resposta ao Ofício nº. 035/2018 do Vereador Brunno 

Leonardo Veiga Lopes o nome que o Nobre Indicou será levado em 

consideração quando tivermos o reestabelecimento do nosso Matadouro 

Público: Ofício nº. 001/2018/INSS/AGENCIA UNIÃO DOS PALMARES, pede que 

as informações solicitadas são da competência da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil – SRFB: Ofício 040/2018 GAB/SMS em resposta ao Ofício nº. 

004/2018 informa que será respondido no prazo solicitado: Ofício nº. 037/2018 

GAB/SMS resposta ao Ofício nº. 44/2018, explicações acerca de contratos com 

a Empresa IOFAL e Secretario de Saúde: O Vereador Cicero Aureliano 

agradeceu aos demais Vereadores que assinaram a Moção para o Padre, 

parabeniza o Secretario Junior Menezes pelos atendimentos as suas 

Indicações, informa que o Nobre Secretario se comprometeu que o calçamento 

de uma das ruas do Bairro Roberto Correia de Araújo irá ser iniciado em breve. 

Explana que sem seu instrumento de trabalho que é apresentação de seus 

requerimentos e Indicações fica difícil de trabalhar nesta casa. O Presidente 

esclarece que em reunião com o Consultor Jurídico da Casa, o mesmo 

comunicou que segundo o nosso Regimento Interno não poderá ser aprovado 

nenhuma preposição até a aprovação do PLOA e do PPA. Informa ainda que 

os Balancetes já se encontram nesta Casa e que os mesmos poderão ser 

apreciado por todos os Vereadores: O Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira 

lamenta a situação que o município está vivenciando, precisamos dos 

pagamentos em dia, o povo necessita, pede que o Prefeito sane o mais rápido 

possível o atraso nos pagamentos dos salários dos funcionários contratados 

e comissionados: O Vereador Ricardo Leão Praxedes informa que teve 

algumas respostas da Secretaria de Saúde sobre suas matérias, mas as 

informações fornecidas não foram precisas, irei reformular e pedir novamente 

as devidas informações. Tenho cobrado resultados da Secretaria de 

Educação, vem acontecendo alguns absurdos na atual gestão. O Vereador 

Cicero Aureliano, esclarece que vem cobrando estes resultados desde o início 

dessa gestão municipal, cobro resultados para o município, sempre em prol 

da população. Pede a Vossa Excelência que, havendo provas a má  
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administração das Secretarias neste município, seja convocado os Secretários 

responsáveis pelas Pastas para esclarecer no plenário desta casa tais 

situações. O Vereador Ricardo Praxedes faz algumas explanações acerca de 

algumas denúncias de notas em valores altos sobre serviços prestados ao 

município. O Vereador Sandro Jorge parabeniza o Nobre Par Ricardo Praxedes 

por estar fazendo o seu papel de fiscalizador, esclarece ainda que, sobre a sua 

fala o que os mesmo a apoiava os Vereadores da oposição não é bem verdade, 

o Nobre nunca deu apoio a nenhum dos Vereadores da oposição. O vereador 

Ricardo Praxedes solicita através de ofício da Secretaria de Saúde Geanny 

Lopes Cópia dos Relatórios de Produção da Empresa IOFAL, Cópia da Notas 

Fiscais autenticadas pelo Controle de Avaliação, Copias dos Contratos e 

Renovação de contratos do ano de 2017 e 2018, Cópia do Relatório de 

necessidade e quantidade de serviço a ser prestado ao município e copias dos 

comprovantes de pagamentos dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, 

maio, junho, julho, setembro e outubro de 2017: O Vereador Paulo Alves 

Cavalcante Neto esclarece que está tranquilo sobre tudo que está 

acontecendo, venho mantendo a mesma postura desde o início, sou a favor do 

que é melhor para o povo, fico triste quando o Nobre Ricardo praticamente 

tenta obrigar que todos assinem suas matérias, os Ofícios são de Vossa 

Excelência solicite e assine. Não tenho a mesma visão do Nobre sobre o IOFAL 

um Programa do Governo onde o município escolhe apenas a Instituição que 

irá prestar os serviços ao município. O Vereador Ricardo Praxedes esclarece 

que existe erros gritantes na forma da contratação do IOFAL. O Vereador Paulo 

Alves Cavalcante Neto retrata que presa por coisas concretas, “ouvi dizer” 

torna-se irrelevante, são muitos comentários, não posso legislar com 

incertezas, acho desnecessário a forma que o Nobre Par está mostrando as 

coisas, não tente pôr a população contra os demais vereadores: O Vereador 

Manoel Messias parabeniza o Nobre Para Ricardo Praxedes pelo trabalho, 

quero dizer que existem inúmeras formas de se trabalhar, somos 

fiscalizadores e esse é o dever de todos nos. Peço que analise melhor Nobre 

Par Ricardo Praxedes a sua forma de trabalhar para que não venha expor os 

demais vereadores: O Vereador Emanoel Gomes Balbino esclarece que não 

são quatro meses de atraso dos salários em atraso dos salários, algumas 

Secretarias são três meses outras dois meses, o Prefeito se comprometeu que 

até maio irá ser colocado os salários em dia, estamos cobrando com 

frequência sempre que necessário: O Vereador Elton Costa Acioli esclarece 

que teve informações que funcionários estão com seus salários atrasados. 

Sobre as matérias do Vereador Ricardo Praxedes em que o mesmo pede a 

assinatura dos demais vereadores, não acho que o mesmo esteja obrigando, 

mais sim tentando cumprir seu papel, assina os ofícios quem quiser. O 

Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto esclarece que é contra a forma de como 

está sendo feito o pedido de assinatura, esse assunto não pode ser tratado no  



 

 

plenário e depois fazer seu pronunciamento em público de quem foi a favor e 

assinou e quem não quis assinar, acho desnecessário. O Vereador esclarece 

que Secretaria de Educação iniciou as aulas sem os recursos necessários, 

dentre material e merenda escolar, onde estão os recursos do nosso 

município: O Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira parabeniza sua sobrinha 

Erica pela aprovação de mais uma etapa do Concurso da Policia Militar, desta 

vez foi o teste físico, me sinto muito honrado: O Vereador Cicero Aureliano faz 

um apelo  aos Nobre Pares que fazem parte das Comissões que dê 

continuidade ao PLOA e PPA, é necessário para que o município tenha a 

chance de sair dessa situação. Independente de erros da Prefeitura vamos 

fazer nosso papel, quem é penalizado é a população com tudo isso: O Vereador 

José Ailton Tenório Cavalcante é inadmissível o que está acontecendo no 

nosso município, salários atrasados é inaceitável, construção vem depois, 

salários tem que ser priorizado. Precisamos nos unir para defender o povo, 

bancada ou não bancada, temos o dever de cobrar: a Vereadora Maria José 

Gomes informa que por conta de brigas pessoais, foi cortado o abastecimento 

de agua da Escola da Serra Preta, o abastecimento era feito de uma Cacimba 

localizada na propriedade vizinha a escola, mais a dona da propriedade foi 

despedida do trabalho devido a brigas com um do atuais Secretario que 

também reside no citado Sitio, desde então a mesma cortou o fornecimento de 

agua para escola, de modo que servir a quem as persegue é por demais 

injusto: 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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