
ATA DA 18º DÉCIMA OITAVA SESSÂO ORDINÁRIA DO 2º PERIODO LEGISLATIVO BIÊNIO 

2017-2018 

 

Aos onze (11) dias de junho de 2018, faltas justificadas dos vereadores Alan 

Elves Vieira de Oliveira, José Lourenço da Silva e Manoel Messias da Silva, 

presentes os demais vereadores: Ata anterior após retificação aprovada por 

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

20/2018, solicita da Secretaria de Planejamento que seja doado um terreno para 

Associação dos feirantes de União: Ofício nº. 21/2018 ao Prefeito Areski Damara de 

Omena Freitas Junior, solicita que seja reservado uma área no Conjunto 

Habitacional Newton Pereira, precisamente no centro do conjunto para que seja 

construído a Base da Guarda Municipal: Projeto de Lei nº. 137/2018 dispõe sobre a 

alteração da Lei nº. 1354/2018, lido e encaminhado as comissões competentes: 

Projeto de Lei nº. 001/2018 dispõe sobre a doação de Terreno localizado no Bairro 

Sagrada Família. Lido e encaminhado as comissões competentes: Projeto de Lei nº. 

002/2018 dispõe sobre a Doação de Terreno localizado no Conjunto Habitacional 

Newton Pereira. Lido e encaminhado as comissões competentes: Projeto de Lei nº. 

003/2018 Dispõe sobre a doação de Terreno localizado no Povoado Santa Fé. Lido 

e encaminhado as comissões competentes: Projeto de Decreto Legislativo nº. 

01/2018, concede o Título de Honorifico de Cidadania Palmarina a Ilustríssima 

Senhora Lídia de Albuquerque Campos. Aprovado com seu respectivo parecer da 

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final: Projeto de Decreto Legislativo nº. 

003/2017 concede o Título Honorifico de Cidadania Palmarina a Ilustríssima Senhora 

Dr. Lenalda Bezerra. Aprovado com seu respectivo parecer da Comissão de 

Legislação Justiça e Redação Final. O autor dos Projetos o Vereador Cicero 

Aureliano salda a todos presentes e agradece nominalmente a todos Vereadores 

que votaram nas suas matérias, que concedo os Títulos Honoríficos de cidadania 

Palmarina, as Ilustres Senhoras Lídia Campos e Dra. Lenalda Bezerra. Todos 

vereadores parabenizaram as homenageadas, bem como o Nobre Par Cicero 

Aureliano pela brilhante iniciativa: O Presidente agradece a presença de todos, 

esclarece que foi enviado a esta casa um Ofício da SINTPMUP solicitando apoio de 

todos num pedido de Doação de um Terreno para o Sindicato, não foi lido em pauta, 

pois este pedido não deve ser feito nesta casa, porém requeiro me nome da 

SINTPMUP aso Secretário de Planejamento, bem como ao Prefeito a doação deste 

terreno. Aprovado: Facultada a palavra o Vereador Ailton Tenório salda a todos 

presente, lamenta o que está acontecendo com os vendedores de fogos em nossa 

cidade, quero deixar claro que estarei nessa luta pelos trabalhadores em nossa 

cidade. Hoje deixo aqui meu voto de pesar a família do grande Zé de Onoque, muito 

triste o acontecido. Sobre as doações dos terrenos, saibam que irá ser em benefício 
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de toda população, exemplo foi o Ponto de ônibus que foi construído no Nova 

Esperança, que hoje está beneficiando tantas pessoas, foi iniciativa da Associação 

dos Taxistas, os terrenos que irão ser disponibilizados serão de grande 

importância, assim como os demais: a Vereadora Maria José Gomes  salda a todos 

presentes, sobre as doações de terrenos em principal as Igrejas e Associações 

temos que dar prioridade, são de grande iniciativa, os demais vamos aprovar sim, 

pois é direito do povo, temos que ajudar o município a crescer, serei a favor da 

provação seguindo os tramites legais para isso aconteça. Temos outras 

prioridades, as questões em geral, o município está carente de outras 

necessidades. Sobre os vendedores de fogos tem que ser resolvida a questão 

desses trabalhadores, unidos somos maiores e podemos ajudar a todos: O 

Vereador Elton Costa Acioli salda a todos presente, sobre a saúde existe promessas 

apenas, denúncias sobre várias questões do município e nada vem sendo feito em 

nossa cidade, é absurdo o atendimento no único Hospital da cidade, pessoas em 

espera de atendimento. Vários setores da administração do município encontra-se 

defasado, o descaso é grande, temos que cobrar e resolução desses problemas, 

coisas simples, que administração é essa que fala nas redes sociais de um 

município que não existe, porque nossa realidade é diferente todos podem ver. Hoje 

existe prioridades com carros da Guarda Municipal, onde na cidade não tem uma 

ambulância, será que não é mais importante a saúde de todos, temos que dar 

prioridade a saúde e a educação: O Vereador Cicero Aureliano esclarece que 

quando falo sobre a Guarda e as regulamentações que irão ser feitas, não estou 

dizendo que prefiro isso ou aquilo, a forma como o Nobre Par Caju fala dar-se a 

entender que prefiro os carros da Guarda que as ambulâncias para o município, não 

se trata de preferência, mais sim de oportunidades que estão surgindo, a questão 

das ambulâncias é sim de grande importância, devemos sim buscar junto ao 

município e o estado, mais não devemos confundir os deveres, não podemos ser 

levianos em palavras ou questionamentos, temos que buscar melhorias em todas 

as áreas, não se pode atropelar os tramites. Tenho visitado a saúde de perto, essas 

dificuldades vem acontecendo a bastante tempo, jamais passou pela minha cabeça 

conseguir um carros para Guarda ao invés de uma ambulância, não existe 

comparação a quanto a isso. Não tenho procuração legal para defender Secretaria 

e nem o Prefeito, falo com toda certeza que o que ouvi de ambas as partes é que a 

prioridade e as ambulâncias e remédios em prol da população, discordo totalmente 

do Nobre Vereador Caju, seus pensamentos em relação a Secretaria Geanny estão 

totalmente equivocados, ela é uma boa Secretaria e vem desenvolvendo um ótimo 

trabalho à frente da Secretaria de Saúde. Peço desculpa se me excedi com minhas 

palavras, mais estou aqui para expressar minha opinião e defender o povo dessa 

cidade: O Vereador Elton Costa Acioli esclarece que discorda em algumas falas do 

Nobre Par Tita, somos sabedores do caos que é a saúde em nosso município, 

entendo que a Secretaria faz o que pode com o que é repassado para Secretaria de 

Saúde, ela com quase nada, de forma que sobrecarrega o Hospital São Vicente, a 

saúde e a educação está um caos, quero deixar claro que não sou contra o trabalho 

de ninguém, continuarei  indo em busca de informações de forma concreta como 

venho fazendo: O Vereador Ricardo Praxedes salda a todos presentes, esclarece 

que todos nós fazemos nosso trabalho de formas diferentes, todos importantes, 



pois somos fiscalizadores e temos que defender os direitos do povo. Na saúde, na 

administração de 2017 foram gastos quase 1 milhão em tendas alugas com eventos 

desnecessários. Quero parabenizar o Nobre Par Tita que sempre foi autentico em 

suas cobranças em 2017, hoje somos nós que estamos cobrando, seguiremos 

cobrando porque esse é o nosso papel. Aqui temos que mostrar nosso trabalho sem 

ofender os trabalhos do outro, cada um faz sua parte: O Vereador Paulo Alves 

Cavalcante Neto salda a todos presentes, após ouvir atentamente a todos tem uma 

coisa que vem me incomodando, após as denúncias que os Vereadores Ricardo e 

Caju  vem trazendo a está casa, estão comentando que a gente ficamos calados, 

respeito a todos, mais não costumo ter discurso de palanque diante de fatos que 

vem sendo trazido a esta casa, minha postura sempre foi do que tenho 

conhecimento, concordo em partes com os discursos que o Nobre Caju vem 

apresentando e discordo de outras, pois não tenho conhecimento. Sobre as viaturas 

da Guarda e as ambulâncias são verbas totalmente diferente, o Vereador Tita já 

cansou de dizer neste plenário de explicar que já tem verba em Brasília aguardando 

para que se compre viaturas para guarda, falo com conhecimento, pois já fiz parte 

do quadro e entendo perfeitamente como funciona a verba vem carimbada. Sobre o 

Hospital está sobrecarregado com pessoas que deveriam ser atendidos nos postos 

de saúde, não tem nada a ver, somos sabedores que os Postos de saúde existem 

apenas atendimentos básicos, tais como curativos, mine procedimentos. Existe 

erros concordo, mais não podemos dizer que esses erros vem de agora, há muito 

tempo a saúde tem carência em vários aspectos. São citadas casos isolados para 

questionar a administração, o que me incomoda são os comentários sem 

fundamentos, precisamos entender o funcionamento de cada coisa, depois tratar 

de problemas, vamos deixar de demagogia e trabalhar juntos para o município 

crescer, vamos nos unir. Quero parabenizar a Secretaria de Saúde e o Prefeito pelo 

Programa saúde na Praça, grande iniciativa e certamente ajudará na saúde dos 

palmarinos: O Vereador Ricardo Praxedes esclarece que sempre toca no assunto 

das licitações de lanches e caixão, porque em nossa cidade foram as únicas que 

foram feitas, diante da necessidade de várias outras coisas, falo não do que foi 

gasto, mais sim da intensão que seria para desvio do Prefeito, não aconteceu 

porque teve fiscalização sobre os assuntos: 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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