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Aos cinco (05) dias do mês de março de 2018, faltas justificadas dos vereadores, Alan 

Elves Vieira de Oliveira, José Ailton Cavalcante, Raphael José Albuquerque Pedrosa, 

presente os demais vereadores: Ata anterior após retificação do Vereador Cicero 

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

do dia: Ofício nº. 0204/2018 da Caixa Econômica Federal, informa valores de repasses 

ao Município de União dos Palmares: despacho nº. 0201.0004.660/18 resposta ao 

pleito do Vereador Cicero Aureliano, informa que sobre a criação da Guarda 

Municipal Escolar estará sendo analisado almejando no futuro próximo a sua 

implantação, hoje temos o efetivo bastante reduzido, e sem poder realizar novas 

contratações, devido à falta de recursos para tal: Ofício nº. 087/2018 – GAB/PMUP, 

informa que o Pregão nº. 012/2017 de Locações de Veículos e Maquinas terá 

continuidade no dia 07/03/2018 a partir das 10:00h, ao mesmo tempo convida os 

fiscalizadores desta honrosa Casa de Leis: Ofício da Comissão de Finanças e 

Orçamento, Convida a todos presentes para participar da Audiência Pública que será 

realizada no Plenário desta Casa de Lei no dia 07-03-2018, onde terá início a partir 

das 09:30h, serão discutidos os Projetos de Lei PLOA 2018 e PPA 2018/2021: 

Requerimento do Senhor Paulo de Castro Sarmento Filho, solicita espaço para fazer 

uso da Tribuna: O Presidente após solicitação facultou a palavra ao senhor Paulo 

Sarmento, o mesmo relatou um acontecimento que o causou um grande 

constrangimento na oportunidade. Fui a Agencia da Caixa Econômica Federal, 

presenciei algumas cenas que demonstrava desrespeito pelos clientes, fiquei tocado 

por aquela situação, em seguida fui convidado a entrar no interior da Agencia e fui 

conduzido ao Gerente, pedi que fosse resolvido aquela problema e os clientes 

fossem tratado com mais respeito, fiz então algumas gravações, diante de tal fato, o 

Gerente na oportunidade pediu aos seguranças do local que não me deixasse sair do 

prédio, em seguida fui obrigado a apagar os registros com ameaça de não poder sair 

do interior da Agencia, até que as gravações fossem deletadas. Temos que cobrar 

nossos direitos, ser privilegiado por conta de posição social não nos torna melhores, 

vem acontecendo coisas absurdas, a Agencia não tem estrutura alguma para atender 

a demanda de clientes na cidade, de modo que precisamos passar mais de 00:30 

minutos para ter atendimento. Peco aos senhores Vereadores que tomem 

providencias em relação a isso, irei cobrar sim de todas as formas que me é de 

direito. Agradeceu a todos presentes pela oportunidade: a Vereadora Maria José 

Gomes da Silva foi solidaria ao senhor Paulo Sarmento, não existe respeito pelo 

clientes, temos que fazer algo em relação a isso, pagamos nossos impostos e temos 
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direito de cobrar, as mesmas coisas, está a acontecendo em todas as Agencias 

Bancarias da nossa cidade, temos direitos e vamos cobrar sim, unidos somos mais 

fortes: O Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto parabeniza o Senhor Paulo Sarmento 

pela coragem, temos que expor esses desrespeito, tais fatos acontecem com 

frequência nas Agencias Bancarias da nossa cidade, para que haja punições temos 

que ligar para ouvidoria da Caixa Econômica e denunciar tais fatos, tem que haver 

imposições por parte dos clientes assim como o Senhor Paulo Sarmento. Através de 

Ofício quero convidar o Gerente da Caixa Econômica para comparecer a esta casa 

com a finalidade de esclarecer tais fatos, nossa cidade merece respeito: O Vereador 

Cicero Aureliano concorda em partes com a posição do Senhor Paulo Sarmento, não 

deveria ter apagado os vídeos, é direito de todos gravar em lugares públicos, fez 

correto em suas cobranças neste Poder e meios de comunicações, a Agencia da 

Caixa Econômica não suporta mais a demanda de clientes, estamos sendo 

desrespeitados, outro prédio tem que ser providenciado urgentemente para tais 

serviços, existe uma Lei de 2005 que regulamenta esses direitos, precisa ser 

cumprida, a Lei nos dar direito de sermos atendidos em até 00:30 minutos, dentre 

outras determinações que reza a Lei, porem para que esta seja cumprida tem que 

haver cobranças e imposições de todos os clientes lesados. Pediu que copias da Lei 

que regulamenta os atendimentos nas Agencias Bancarias seja distribuídas para que 

todos saibam quais são seus direitos, esclarece ainda que sobre a mudança de 

Prédio da Agencia o Gerente não pode fazer nada a respeito, pois não é da 

competência do mesmo. O Presidente acatou o pedido do Nobre Par e informou que 

o pedido será atendido o mais breve possível: o Vereador Sandro Jorge informa que 

existe outras questões que a Caixa Econômica impõe aos clientes, mas não é 

obrigatória para o consumidor, taxas e etc.: O Vereador Emanuel Gomes Balbino 

parabenizou o Senhor Paulo Sarmento é solidário a causa. Convida a todos presentes 

para a Audiência Pública que será realizada no dia 07-03-2018, onde serão discutido 

os Projetos de Lei PLOA 2018 e PPA 2018/2021: O Vereador Cicero Aureliano sugere 

que seja juntado documentos necessários e seja acionado o Setor Jurídico da Casa 

para interceder junto ao Governo Federal para a mudança do Prédio onde funciona a 

Caixa Econômica Federal para melhor atender a população. O Vereador Sandro Jorge 

sugere que de imediato seja chamado o Gerentes conforme pedido do Nobre Par Neto 

Cavalcanti, para que desta forma seja dado um apoio ao Senhor Paulo Sarmento, a 

sugestão do Nobre Cicero Aureliano é válida, porem levará uma dimensão maior de 

tempo. O vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto esclarece que realmente a questão 

do prédio não poderá ser resolvida pelo Gerente, pois o mesmo não poder para isso, 

porem devemos dar o direito de resposta a todos. Irei mobilizar a população para 

mostrar o desrespeito que estamos sendo tratado, existe Lei que preserva nossos 

direitos de cidadãos: O Vereador Manoel Messias parabeniza o Senhor Paulo 

Sarmento e deixa claro sua disponibilidade e apoio nessa causa. Informa que em 

reunião da Comissão de Justiça Legislação e Redação Final, foram feitos os tramites 

legais para aprovação dos Projetos PLOA 2018 e PPA 2018/2021: O Vereador Ricardo 

Praxedes é solidário aos Senhor Paulo Sarmento, fui procurado recentemente por 

outra pessoa que também foi humilhada pela Gerencia da Caixa Econômica Federal, 

juntos somos mais fortes: O Vereador José Lourenço é solidário a causa do Senhor 

Paulo Sarmento, somos sabedores dos absurdos que vem acontecendo nas 



Agencias Bancarias da nossa cidade, concordo com a presença do Gerente nesta 

Casa para maior esclarecimento: O Vereador Elton Costa Acioli é solidário a causa 

do Senhor Paulo Sarmento não existe estrutura nenhuma para atendimento nos 

Bancos da nossa cidade. Gostaria de sugerir que fosse convidado os Gerentes de 

todas as Agencias Bancarias da cidade para que fosse resolvido essas em geral, é 

visível o desrespeito que nossa população vem sendo tratada. Informa que foi 

impedido pelo o Diretor de entrar em uma Escola do município, ouvi dizer que houve 

uma reunião com a Administração da Secretaria de Educação onde os mesmos 

disseram que nos Vereadores não podemos entrar em Escolas, não existe isso, a que 

ponto chegamos somos fiscalizadores: O Vereador Ricardo Praxedes relata que em 

visita a uma Escola de horário integram em nossa cidade foi constatado a falta de 

merenda, existia apenas merenda para um dos horários. Somos sabedores que existe 

4 meses de salários atrasados, peço a todos da bancada que intercedam pelo povo. 

Fez algumas explanações acerca de denúncias de algumas irregularidades que veem 

acontecendo nas Secretarias de Educação e Saúde: O Presidente agradece a 

presença do Procurador do Município Dr. Alan Belarmino e do Chefe de Gabinete 

Fernando Vianna: o Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto esclarece que não existe 

isso de Bancada e oposição, somos todos defensores do povo, estamos aqui para 

lutar pelos direitos de todos. Parabeniza os Vereadores Ricardo Praxedes e Elton 

Costa pelos trabalhos realizados. Pede ao Ex-secretário de Educação o Vereador 

Ricardo Praxedes que esclareça a todos como eram feitas as distribuições dos 

alimentos nas escolas na sua gestão, pois existem alimentos perecíveis. O Ex-

secretário e Vereador Ricardo Praxedes informa que o mesmo era auxiliado pelo 

Procurador e eram distribuídos alimentos para 15 dias, frutas e verduras eram 

semanalmente. O Vereador Paulo Neto agradece os esclarecimentos do Ex-secretário 

de Educação Ricardo Praxedes e explana que gosta de ser justo em seus 

julgamentos, temos que entender e culpar os responsáveis por tais atos, não 

concorda em generalizar: A Vereador Maria José Gomes da Silva esclarece que 

existem escolas que a organização é impecável, devemos observar que são 

delegados poderes e as vezes os mesmos não cumprem seu papel como se deve: O 

Vereador Manoel Messias da Silva parabenizou o Nobre Vereador Sandro Jorge pela 

benção de se tornar pai mais uma vez: O Vereador Sandro Jorge da Silva agradeceu 

o carinho e apoio nesse período do nascimento do seu filho, obrigado a todos: 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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