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Aos doze (12) dias do mês de março de 2018, faltas justificadas dos vereadores Almir 

Belarmino da Silva e José Ailton Cavalcante presente os demais vereadores: Ata anterior 

aprovada por unanimidade, constaram no expediente da semana e ordem do dia: Ofício nº. 

042/2018 SEMED entrega de Balancetes dos meses de novembro e dezembro de 2017: Ofício 

nº. 057/2018 entrega de Balancetes das Secretaria Geral de Administração/Finanças, meses 

de julho a novembro de 2017, Secretaria de Saúde meses setembro novembro 2017 e 

Secretaria de Assistência Social mês de 2017: Ofício nº. 57/2018 Secretaria de Saúde 

informando o novo horário de funcionamento que será das 07:00h as 19:00h deixando o 

funcionar as 24:00h: Ofício 015/2018/SIMTPMUP informa aos servidores que chegou o Cartão 

do Servidor, para mais informações procurar a Sede do Sindicato: Ofício nº 

65/2018/GAB/SMS resposta ao Vereador Ricardo Praxedes, pedido de prazo devido ao grande 

volume da documentação sobre o IOFAL Serviços Médicos Hospitalares LTDA – EPP 

(HOSPITAL UNIÃO), informa ainda que o solicitado será entregue digitalmente: Ofício 66/2018 

GAB/SMS resposta ao Vereador Ricardo Praxedes, pedido de prazo devido ao grande volume 

de documentos sobre KM Distribuidora de Medicamentos LTDA – ME, informa ainda que o 

solicitado será entregue digitalmente: Ofício Convida para Audiência Publica no dia 

14/03/2018 no plenário desta casa de lei: Nota de pesar pelo falecimento da Senhora Maria 

Tereza Gama mais conhecida como Dona Mocinha, mãe do ilustre funcionário Joacir Muniz, 

condolências aos familiares e amigos: facultada a palavra o Vereador Cicero Aureliano 

sugere a Mesa Diretora que esta Casa se posicione sobre a questão do Hospital São Vicente 

de Paulo, peço que marquem uma reunião com a Direção do Hospital em seguida se reúna 

com o Prefeito para sabermos o que ficou concluído na reunião do dia 13/03/2018, onde irá 

ser discutido a situação financeira do mesmo com as autoridades competentes do estado. 

Na gestão passada conseguimos recursos e foi previamente resolvido na oportunidade, hoje 

o Hospital encontra-se na mesma situação, não podemos admitir que seja fechado a urgência 

e emergência. Tenho muitas coisas para falar, porem estou certo que não é o momento ideal 

ainda, existe informações erradas de ambas as partes, hospital e Executivo, apenas a 

população sofre com toda essa situação: O Presidente acatou a sugestão do Nobre Par 

Cicero Aureliano, informa que o Poder Legislativo fará o que for necessário para resolver a 

questão do Hospital São Vicente de Paulo: O vereador Alan Elves Vieira de Oliveira 

parabeniza o Vereador Cicero Aureliano, precisamos ir além, não pode mais acontecer esse 

tipo de coisa,  fechar a  Urgência e Emergência, temos que resolver a raiz do problema, 

lamento a atitude do Governo do Estado, temos que acabar com essa política, está em 

evidencia é da saúde do povo palmarino que estamos falando, esse jogo tem que acabar, 

com vidas não se brinca: O vereador Manoel Messias se disponibilizou para lutar junto a 

causa do Hospital São Vicente de Paulo, juntos tentaremos resolver essa questão. Solicito 

da Secretaria de Educação, que junto ao Corpo Técnico da mesma que sejam atenciosos 

com os funcionários que estão em processo de aposentadoria, somos sabedores que tais 
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funcionários não disponibiliza da mesma disposição para executar determinados trabalhos. 

Solicita ainda da SMTT que seja terminado os serviços iniciados e não concluídos ao lado  

do Globo, pois teve um acidente com funcionária pública Marili por conta da não sinalização 

no local: O Vereador Cicero Aureliano esclarece que em reposta ao seu Ofício sobre a 

Criação da Guarda Municipal Escolar, o Executivo informou que não poderá atender a 

indicação, pois o quadro de funcionários efetivos não é compatível, fui claro na minha 

Indicação que não se pode contratar Guardas Municipais, desta feita o autor do pleito sugere 

ao Prefeito através de Ofício que seja realizado Concurso Público para esta finalidade 

Guardas Municipais e SMTT, pois o município precisa de segurança. Não existe nenhum 

impedimento para realização de Concurso Público em nossa cidade, hoje vejo que a 

prioridade seria Guardas Municipais e SMTT: O Vereador Sandro Jorge parabeniza o Nobre 

Par Cicero Aureliano pelas iniciativas sobre a Guarda e o Hospital, precisamos tomar uma 

posição em relação ao Hospital, hoje existe também no município a prioridade do Matadouro 

Público, onde as pessoas estão sofrendo desde a enchente. Solicita informações sobre o 

maquinário, pois não se sabe ao certo onde se encontra os mesmos. O Vereador Cicero 

Aureliano parabeniza o Nobre e se coloca a disposição para resolver qualquer assunto sobre 

o Matadouro Público, espero que Vossa Excelência tenha mais sucesso em resolver esta 

questão, já foram muitas as vezes que venho tentando obter sucesso. O Vereador Sandro 

Jorge informa que em visita ao Sitio Serra Preta especificamente na Escola Antônio Carlos 

Vieira, onde foi gravado o vídeo pelos Vereador Elton Costa Acioli e, foi constado situações 

que difere do foi relatado nesta casa, filmagens feitas em dia de domingo, precisamos cobrar 

sim, porem temos que andar com verdades, somos fiscalizadores é obrigação nossa cobrar 

resultados da gestão atual. Somos bancada, mais temos que cobrar resultados, não se deve 

ter distinção somos todos fiscalizadores: O Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto 

parabeniza o Vereador Cicero Aureliano pela sugestão da reunião com a Direção do Hospital, 

o Município e o Estado pode ajudar sim, todos podem ajudar, porem a população não ver 

transparência, de forma que deixa questionamentos de todos. Existe informações que não 

batem, temos que nos reunir para que seja esclarecido fatos sobre essa questão do 

fechamento da Urgência e Emergência. Solicita do Secretário de Administração Efigênio 

Felix informações sobre a Radio Comercio que está sendo ouvida em União, gostaria de 

saber quem está à frente e com autorização de quem e mesma está em funcionamento, pois 

é preciso toda uma tramitação e esta casa não esta não foi informada de nada sobre a citada 

Radio até o presente. Fico triste com as notícias que algumas pessoas repassam, quero 

esclarecer que no caso da reunião passada sobre o relato do Senhor Paulo Sarmento sobre 

Gerente da Caixa Econômica Federal, não se trata de apoio, mais sim de ser justo, temos que 

ouvir todas as partes envolvidas, apoiei de imediato sem, porem os fatos que serem 

esclarecidos e na da mais justo de que a outra parte envolvida fazer uso da palavra também. 

Quase todos radialistas que conheço fazem seu papel, mais existem uns e outros que não 

sabem desenvolver o papel de radialista, espalha inverdades e discriminações com todos: O 

Vereador Elton Costa Acioli informa que esteve com Barbara Diretora do Hospital São 

Vicente de Paulo e a mesma informou que hoje o município não passa quantia alguma para 

o Hospital, gestões anteriores pagavam valores entre R$30.000,00 até R$50.000,00 mil reais 

para manter a Urgência e Emergência, são repassados recursos sim, mais não são da 

Prefeitura, a mesma apenas faz o repasse do dinheiro que vem do Governo do Estado 

destinado ao Hospital. Hoje forma transferido alguns atendimentos para o Posto de Saúde 

Jose de Lima, deixando de passar grande parte de recursos que eram do Hospital São 

Vicente de Paulo. Sobre o Matadouro, foi prometido e não foi concluído até hoje. Concordo 

com o Concurso Público para Guarda Municipal e SMTT, pois é proibido por Lei a contratção 

nessa área, contratos serve como moeda de troca em nosso município, para fiscalizarmos 

temos que ter autorização do Prefeito, somos fiscalizadores temos que fazer nosso papel. 



Sobre o vídeo que gravei, foi realidade, não houve edição alguma. O Vereador Sandro Jorge 

pergunta ao Nobre autor do vídeo qual foi o dia da gravação, “o mesmo respondeu que a 

referida gravação foi realizada em uma segunda feira com autorização de uma Professora da 

Escola em questão”. Em comissão com os Vereadores Brunno Lopes e Neto Cavalcante 

estivemos no local e as informações a nos repassadas foram que as gravações foram feitas 

numa tarde de domingo, logo após um almoço em uma das casas da vizinhança da escola. 

Após todos os questionamentos o autor do vídeo Vereador Elton Costa Acioli confirma que 

realmente o vídeo foi gravado no “Domingo logo após o almoço, porem só veio a público na 

segunda feira”, após discussões e questionamentos, foram esclarecidas alguns pontos, o 

Vereador Elton Costa explica que não sou eu que tenho que ser questionado, mais sim a 

Secretaria de Educação pelas responsabilidades que são da sua competência. O Vereador 

Sandro Jorge alguns questionamentos sobre a fala do Vereador Elton Costa, todos 

pronunciamentos hora em pauta. O vereador Ricardo parabenizou o Nobre Par Elton Costa 

e questionou alguns pontos dentro do assunto em questão, informa ainda que existe outras 

escolas que necessitam de várias coisas, esse tipo de questionamento não irá resolver, 

temos que fiscalizar mesmo: A Vereador Maria José Gomes parabeniza a turma de 

formandos, festa que ocorreu na noite anterior, parabéns a todos pelos esforços, q a vida é 

grandiosa, aos jovens de hoje desejo coisas boas, tenho uma experiência vasta de vida que 

me concede ensinar e passar meus conhecimentos e experiências de vida, foi um prazer ter 

participado com madrinha de turma dessa formatura: O Presidente explica que o Regimento 

Interno é claro quanto ao tempo da palavra, após o Vereador Elton Costa ainda tinha outros 

oradores que também precisavam fazer uso da palavra, cada um, mesmo com partes 

disponibiliza apenas de 10:00 minutos para fazer seu pronunciamento, porem após a fala dos 

demais o mesmo pode voltar a usar a tribuna e se pronunciar novamente: O Vereador Paulo 

Alves Cavalcante Neto esclarece sobrea fala do Nobre Par Elton Costa, a questão de cabide 

de emprego, segundo Vossa Excelência o Prefeito usa isso para fazer politicagem de votos, 

discordo e explico, o município tem um quadro grande de funcionário em processo de 

aposentadoria, devido a demanda a prefeitura fica impossibilitada de abrir Concurso, existe 

um índice estourado de 50% (cinquenta por cento), enquanto este índice estiver estourado 

não poderá haver concurso em nossa cidade. Esclarece ainda que a Comissão criada não foi 

para defender o Prefeito, mais para fiscalizar, nos defender d acusações infundadas de nos 

que fazemos parte da bancada não estamos fazendo nosso papel. Gostaria de solicitar da 

Secretaria de Educação, que tome providencias administrativas no caso da Escola onde o 

vídeo foi gravado, prédios públicos e por questão de segurança não podem ser abertos aos 

domingos e o responsável tem ser responsabilizado. O Vereador Elton Costa questionou 

alguns pontos sobre o Concurso Público, não concorda com a explicação e afirma que a 

culpa é da administração, segundo o Promotor não há impedimento do judiciário quanto a 

essa questão: O Vereador Manoel Messias esclarece a que a Escola supra mencionada foi 

fechada, mais logo após reforma voltará a funcionar normalmente. Esclarece ainda que a 

Comissão foi formada para que possamos averiguar e fiscalizar para o povo. Sugere que 

tragam a esta casa apenas o que realmente estivermos certeza, somos da bancada, porem 

fiscalizadores do povo antes de tudo, estou aqui para cumprir meu papel: É totalmente 

favorável a questão do Hospital São Vicente de Paulo, todos precisamos ajudar 

independentemente de carência. Ontem foi recuperado algumas estradas e lâmpadas, quero 

parabenizar e agradecer os trabalhos realizados: O Vereador Elton Costa esclarece ao 

Vereador Paulo Neto, que no passado a nossa ideologia eram parecida, defendíamos os 

mesmos ideais, temos que chamar a responsabilidade as pessoas competentes. Gostaria de 

informar que irei continuar fazendo meus vídeos e mostrar o que está acontecendo, sou 

fiscalizador e irei cumprir meu papel. O Vereador Sandro Jorge esclarece que não é contra a 

forma de trabalho do Nobre Par Elton Costa, mais não concorda quando o mesmo tenta pôr 



a população contra os demais Edis desta casa, todos temos formas de trabalhar diferente, 

porem cumprimos nosso papel de fiscalizadores sim, esta Comissão formada tem a 

finalidade de fiscalizar irregularidades no município, não estamos aqui para fiscalizar 

vereadores. O Vereador Elton Costa confirma que, baldes de agua suja, óleo usado e falta de 

merenda são fatos verdadeiros sim, confirma ainda que foi autorizado entrar na Escola em 

questão pela professora, ou seja, a única que leciona no local, não vou parar de fiscalizar, 

mostrei a realidade do município:  O Presidente esclareceu que a solicitação do Vereador 

Neto Cavalcante, onde o mesmo pede o comparecimento do Gerente da Caixa Econômica 

Federal, não poderá ser atendido, pois o mesmo compareceu a esta Casa e esclareceu que 

a Diretoria das Agencias não permite nenhum pronunciamento por parte da Gerencia neste 

caso em questão, apenas o Corpo Jurídico poderá se pronunciar formalmente: O Vereador 

Paulo Alves Cavalcante Neto, deixou claro que, não sou contra os trabalhos feitos pelos 

Vereadores Elton Costa e Ricardo Praxedes, estou à disposição quando houver um denuncia 

com provas concretas, não concordo apenas com a forma que os Nobres estão fazendo, 

expondo os demais Vereadores. Há controvérsias em fatos que vem sendo exposto neste 

plenário. Sou autor de várias matérias solicitando informações da Secretaria de Educação, 

me imponho quando vejo necessidade, serei a favor do que é certo, independente de 

bancada. Esclarece ainda que fatos expostos pelo Nobre para Elton Costa, após visita da 

Comissão a Escola foram contraditórios ao discurso do Nobre na reunião passada, porém 

não estou aqui para fiscalizar vereador. O Vereador Elton Costa reafirma que cada um tem 

sua forma de trabalhar, venho desenvolvendo um trabalho diferenciado que vem 

incomodando a alguns no município, as imagens mostra o que é indiscutível: 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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