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Aos vinte seis (26) dias do mês de fevereiro de 2018, faltas justificadas dos vereadores, 

Jailson Vicente de Melo, José Lourenço da Silva, Paulo Alves Cavalcante Neto e Sandro 

Jorge da Silva, presente os demais vereadores: Ata anterior aprovada por unanimidade, 

constaram no expediente da semana e ordem do dia: Ofício nº. 001/2018 da Associação dos 

Motoristas do Transporte Escolar de União dos Palmares em resposta a solicitação do 

Vereador Ricardo Praxedes, informa valores repassados pela Secretaria de Educação 

totalizando um valor de R$ 2.931.365,65 (dois milhões novecentos e trinta e um mil trezentos 

e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos): Comunicado nº. CM367152/2017 

liberação de recurso para Prefeitura de União dos Palmares valores PAC II – 25.402.40. Brasil 

Carinhoso TD – 32.248.32. Brasil Carinhoso TD – 291,39. Quota – 82.928,98: Comunicado nº. 

CM36157/2017 Escola Joaquim Gomes de Araújo - PDDE valor 10.000,00: Comunicado nº. 

CM367160/2017 Escola Prof. Divaldo Suruagy – PDDE - Valor – 10.000,00: Comunicado nº. 

CM67161/2017 Escola Professora Maria Augusta Duarte Sarmento – PDDE – Valor 10.000,00: 

Comunicado nº. CM367161/2017 Escola Estadual Monsenhor Clovis Duarte – PDDE – Valor 

9.600,00: Comunicado nº. CM 367156/2017 Escola Estadual Monsenhor Clovis Duarte de 

Barros – PDDE – Valores 22.400,00 – 9.600: Comunicado nº. CM367155/2017 Unidade 

Executora Conselho Escolar da EE. Rocha Cavalcante – PDDE – Valores 6.000,00 – 14.000,00: 

Comunicado CM367154/2017 Escola EE, DR. Paulo de Castro Sarmento – PDDE – Valores 

12.000,00 – 2.400,00 – 5.600,00: Comunicado nº. CM367153/2017 Escola EE. Dr. Carlos Gomes 

de Barros – PDDE – Valores 23.520,00 – 10.080,00: Comunicado nº. CM367159/2017 Escola 

Zumbi dos Palmares – PDDE – Valor 10.000,00: Comunicado CM367158/2017 Escola Dr. José 

Medeiros Sarmento – PDDE – Valor 10.000,00: facultada a palavra o Vereador Cicero 

Aureliano informa que não ver sentido juntar-se nas reuniões sem apresentações das 

preposições, explica ainda alguns pontos sobre a tramitação dos Projetos de PLOA e PPA, 

estamos impedido de usar nossos instrumentos de trabalho. Lamenta as informações 

errôneas da imprensa da nossa cidade, passam as informações de que esta casa não faz 

nada, não tem representantes, a nossa saúde está passando por um momento crítico, mais 

nós que fazemos o Poder Legislativo tentamos por diversas vezes ajudar no que fosse 

possível, na nossa gestão conseguimos foram feitas audiências públicas, foram traçadas 

metas e que foram executadas com sucesso, conseguimos ainda com o Ex-Prefeito Eduardo 

Pedrosa dois médicos para atender na Urgência e Emergência, equiparamos os valores de 

repasse do SUS aos de outras cidades e uma ajuda no valor de R$40.000,00 na época, é 

injusto conosco essas informações que as rádios repassam. Declara que teve informações 

de que o município está repassando sim recursos ao Hospital São Vicente, não existe 

empecilho algum neste aspecto financeiro entre o município e a direção do Hospital, existe 

apenas uns meses em atraso no repasse por parte do Estado. O Vereador Alan Elves Vieira 

de Oliveira informa que os municípios circunvizinhas não se disponibiliza em ajudar 

financeiramente, porém encaminha seus pacientes a nossa cidade, temos que reorganizar 

essa questão dentre outras, para que seja sanado qualquer possibilidade de fechar o nosso 

Hospital. O Vereador Cicero Aureliano pede ao Líder do Governo que marque uma reunião  
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com o Prefeito para tratar desse assunto e tentar resolver essa questão do Hospital São 

Vicente de Paulo: O Presidente Substituto Ricardo Praxedes explana sua preocupação com 

o que vem acontecendo com o Hospital São Vicente de Paulo, temos que resolver essa 

questão: O Vereador Manoel Messias da Silva informa após entrar em contato com a 

Secretaria de Saúde foi informado que o município está em dia com o repasse do Hospital 

São Vicente de Paulo, a grande preocupação é o repasse do Estado, temos que resolver essa 

situação. A Secretaria de Saúde informa ainda que o Cadastramento do Glaucoma já voltou 

a funcionar normalmente: o Vereador José Ailton Tenório Cavalcante faz algumas 

explanações acerca de valores repassados a Associação de transporte Escolar, O Presidente 

da Associação tem que ser bastante claro, entender que todos merecem informações, o valor 

é alto, porem tendo consciência de que são merecedores de receber tais valores, queremos 

apenas sermos informados os detalhes e prestações de contas para que não fique duvidas 

algumas. Sobre o Hospital São Vicente de Paulo, a população está preocupada com as 

informações que estão há possibilidade de que a urgência e emergência não irá fechar. Tive 

informações de funcionários de que o problema é de administração, como também os 

repasses do estado. A construção desse novo Hospital na cidade é apenas mais uma 

promessa: O Vereador Brunno Leonardo Veiga Lopes se disponibiliza a ir com o apoio dos 

demais Vereadores Procurar o Deputado Renan, para que juntos possamos sanar os 

problemas com os Hospitais em nossa cidade: O Presidente substituto Ricardo Leão 

Praxedes esclarece que os valores fornecidos pela Associação, são validos, porém temos 

que fiscalizar como estão sendo feitos os tramites legais com esses repasses: O Vereador 

Elton Costa Acioli informa que devido ao seus vídeo sobre a Escola, a Direção da mesma 

encaminhou os alunos para outra Unidade de Ensino, dificultando ainda mais por conta de 

transporte e acessibilidade, precisamos fiscalizar. O nosso município está carente na 

Educação, precisamos de qualidade nesse sentido, os jovens são o futuro da nossa cidade, 

a carência em nosso município se entende em várias áreas, saúde, Educação, Infraestrutura 

dentre outros pontos: A Vereadora Maria José Gomes da Silva esclarece o fato ocorrido na 

Rádio no Programa de Ivan Nunes. Precisamos no unir para ir em busca de soluções para os 

problemas que vem acontecendo em nosso município, a união faz a força: O Presidente 

substituto Ricardo Leão Praxedes informa que em relação as denúncias que foram feitas, 

temos que procurar o Ministério Publico todos os funcionários que nos concederam as 

informações foram despedidos, é injusto, temos que defender essas pessoas. Esclarece 

ainda que irá continuar com as denúncias do IOFAL, temos a obrigação de defender o povo 

desta cidade. Parabenizou a Secretaria de Saúde pelo trabalho que a mesma vem 

desenvolvendo. Vem acontecendo inúmeros absurdos na administração de nossa cidade, 

temos que fiscalizar e denunciar se necessário: 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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