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Aos vinte oito (28) dias do maio de 2018, presentes todos os vereadores: Ata anterior, 

após retificação do Vereador Manoel Messias da Silva aprovada por unanimidade, 

constaram no expediente da semana e ordem do dia: Ofício Circular GAB-JHC nº. 

001/2018, informa que foi criada uma Comissão Externa para apuração do FUNDEF nos 

município brasileiros: Escola Professora Elizabete Santos Comunicado nº. 59083/2018 

PDDE Qualidade valor R$ 1.386,00: Escola Professora Maria Augusta Duarte Sarmento 

PDDE Qualidade Comunicado nº. 59085/2018 valor R$ 1.602,00: Escola Edvar de Souza 

Santos PDDE Qualidade Comunicado nº. 59084/2018 valor R$ 2.502,00: Escola Pedro 

Pereira da Silva PDDE Qualidade Comunicado valor R$ 1.395,00: Escola Jairo Correia 

Vianna PDDE Qualidade Comunicado nº. 59082/2018 valor R$ 7.578,00: Escola Laura 

Pereira da Silva PDDE Qualidade Comunicado nº. 35083/2018 valor R$ 2.232,00: 

Requerimento nº. 003/2018 do Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto, requer do Prefeito 

Aquisição ou Confecções de lixeiras de coleta seletiva a serem colocadas em pontos 

estratégicos de nosso município. Aprovado: Requerimento nº 004/2018 do Vereador 

Paulo Alves Cavalcante Neto, requer do Prefeito que seja determinado a restauração do 

nosso Terminal de Informação Turístico como também de promover curso de 

capacitação para habilitar jovens nesta área. Aprovado: facultada a palavra o Vereador 

Emanuel Gomes Balbino salda a todos presentes, venho a essa tribuna hoje falar de um 

amigo falecido recentemente num acidente de moto, Moto taxista José Adelson homem 

de bem e honrado, perdemos um grande profissional, pois ele desempenhava seu 

trabalho com muita dedicação. Requer do Diretor do SAAE a ampliação da Rede de 

Agua na Fazenda Frios, sentido Granja, hoje encontra-se defasada, não está suprindo 

a necessidade de todos que residem naquela localidade. Aprovado: O Vereador Cicero 

Aureliano salda a todos presentes, esclarece alguns pontos sobre o porquê não foi lido 

os Projetos de Doações dos Terrenos das Igrejas e pontos comerciais, são muitos e a 

remessa não chegou a esta casa ainda porquê não foram confeccionados todos, 

estamos tendo uma grande oportunidade em relação a essas doações. Pede que os 

Membros das Comissões Permanentes da Casa que seja dado continuidade aos seus 

Projetos de Títulos de Cidadania Palmarina que já se encontra em tramitação nesta 

casa: O Vereador Sandro Jorge da Silva salda a todos presentes, fiz um Requerimento 

solicitando vagas de estacionamentos pra deficientes e idosos recentemente, recebi do 

Diretor Venturinha um convite informando que haverá uma palestra com pessoas da 

terceira idade e deficientes no dia 30/05/2018 a partir das 09:00 horas no Auditório da 

Prefeitura, serão passadas as informações necessárias para obter as Carteiras para o 

uso das vagas, hoje venho parabenizar a Superintendente da SMTT Giselia pela 

iniciativa e pronto atendimento: O Vereador Raphael José Albuquerque Pedrosa salda 

a todos presentes, reque do Secretário de Segurança do Estado uma Audiência Pública 

para discutir a possibilidade de construir Base de apoio da Policia Militar nos principais  
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Bairros da nossa cidade, a violência vem se espalhando e causando medo a população 

do nosso município. Aprovado: O Vereador Elton Costa Acioli salda a todos presentes, 

informa que já se encontra com as denúncias em face do Prefeito em mãos e, como 

Relator da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final, irei apurar tudo em seguida 

fazer meu Relatório sobre tudo. Agradeço ao Presidente da Comissão Almir Belarmino 

por me conceder um prazo maior, pois somos sabedores que os assuntos abordados é 

de grande complexidade. Sobre as doações dos terrenos, irei aprovar apenas as 

doações legitimas as quais possamos ver realmente quem é o dono do terreno: O 

Vereador Manoel Messias da Silva salda a todos presentes , pelo desculpas pois aos 

chegar a esta casa hoje, fui abordado sobre o assunto das doações dos terrenos e falei 

que o Projeto iria ser lido hoje, porém fui informado logo depois que isso não iria ser 

possível, peço desculpas pelo equivoco, mais certamente esse  problema irá ser 

resolvido o mais breve possível: O Presidente esclarece que sobre os Projetos de 

Doações de Terrenos irão ser feito todos os tramites legais e, que as comissões 

Permanentes da casa irão ter seus prazos para análise de toda documentação: A 

Vereadora Maria José Gomes Salda a todos presentes, sobre os Projetos de Doações 

temos que averiguar sim, pois a maioria já tem construções feitas no local e precisam 

ser regularizados para que os mesmos possam construir sem medo de perder tudo. 

Requer da Secretaria de Ação Social visitas frequentes aos Bairros, a carência é grande, 

tem pessoas que precisam de casacos, cobertores, cadeiras de rodas, nebulizadores 

dentre outras coisas. Aprovado: O Vereador Ricardo Leão Praxedes salda a rodos 

presentes, sobre a questão das doações do terrenos, estive com o Ministério Público 

onde foi demonstrado preocupação a respeito dessas doações nesse momento, são 

doações de terrenos para Igrejas dos amigos do Prefeito, estamos em ano período de 

eleição e isso é preocupante. Existe muitas denúncias de pessoas que tiveram seus 

terrenos tomados por pessoas que estão no poder atualmente. Sobre a Audiência 

Pública da Secretaria de Saúde, a Secretaria falou que o IOFAL não poderia mais prestar 

serviço ao município, pois a Empresa estava suja, porém temos seis meses de serviços 

prestados ao município por essa mesma empresa, temos que investigar, são inúmeras 

irregularidades acontecendo em nosso município: O Vereador Elton Costa Acioli requer 

da Secretaria de Saúde cópia detalhada do contrato, com valores e quais serviços a 

Empresa CEDILAB presta ao município. Aprovado: 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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