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Aos nove (09) dias de julho de 2018, faltas justificadas dos vereadores Almir 

Belarmino da Silva, José Ailton Cavalcante Tenório, José Lourenço da Silva e 

Raphael José Albuquerque Pedrosa, presente os demais vereadores: Ata anterior 

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

197/2018 GAB/SMS em resposta ao Ofício nº. 04/2018 do Vereador Ricardo 

Praxedes, informa que todas as informações solicitadas segue em mídia (CD-R): 

Ofício nº. 196/2018 GAB/SMS em resposta ao Ofício nº. 51/2018 do Vereador Ricardo 

Praxedes, informa que todas as informações solicitadas seguem em mídia (CD-R): 

Requerimento nº. 32/2018 do Vereador Elton Costa Acioli, requer do Prefeito relação 

de todos os servidores contratados e comissionados de todas as secretarias e 

lotação, com a respectiva das de admissão e salário. Aprovado: facultada da palavra 

o vereador Cicero Aureliano salda a todos presentes, informa que o Prefeito já fez 

o Decreto para que seja criado a Ouvidoria da Guarda Municipal, para que o nosso 

município seja beneficiado com, recursos Federal: O Presidente  convoca uma 

sessão extraordinária para o dia 12/07/2018 para apreciação e aprovação da PLDO 

2019: O Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira salda a todos presentes, informa que 

já se encontra nesta casa algumas documentações sobre os pagamentos do FGTS, 

porem consta nesta mesma documentação apenas códigos e nomes dos 

servidores, de forma que não fica claro para os beneficiados, precisamos da ajuda 

de alguém qualificado para maior esclarecimento. Sugiro que o Manoel Lima seja 

convidado a vir a esta casa esclarecer melhor tudo nesse sentido: A Vereadora 

Maria José Gomes da Silva salda a todos presentes, informa que depois de muitos 

pedidos chegaram ambulâncias em nossa cidade, falta muito ainda para melhorar, 

mais vamos lutar, correr atrás para que nossa população possa ter pelo menos o 

básico, precisamos focar também nas Agentes de Saúde, precisam ter mais atenção 

nas suas áreas, atenções básicas é direito de todos: O Vereador Elton Costa Acioli 

salda a todos presentes,  em respeito a fala da Nobre Vereadora Maria, discordo, 

nos postos de saúde que venho visitado a situação é difícil, faltando medicação 

básica. Em relação as ambulâncias, chegaram, porém não vieram aptas para o 

transporte, lembrando também que as ambulâncias foram do Estado, não foi a 

Prefeitura que disponibilizou, coisas absurdas vem acontecendo nesta 

administração. Informa que sobre as denúncias, muitas perguntas vem surgindo 

sobre as assinaturas para que seja formada a comissão, respondo a todos que até 

o momento não obtive as assinaturas, constando apenas a minha e do Nobre 

Vereador Ricardo, aqui nesta casa, quando se trata de fiscalizar o Prefeito existe 
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toda irregularidade, agora mesmo vieram com documentos para eu assinar, onde 

não constava a assinatura dos demais membros da comissão, me recusei a assinar. 

O Presidente esclarece que, logo após ser constatado a falta da assinatura dos 

demais membros da comissão, a LDO foi retirada da pauta, aqui nesta casa tudo é 

feito conforme o Regimento Interno. O vereador Elton Costa informa que está 

esclarecendo a sociedade sobre as denúncias, acatei, dei meu parecer pedindo a 

continuação do feito, porém os demais não quiseram assinar o Requerimento, o 

município precisa ser fiscalizado é o nosso dever: O Vereador Emanoel Gomes 

Balbino salda a todos presentes, parabeniza o Secretario da LUZUP e o Prefeito pela 

Rede de iluminação que foi colocada entre os bairros Nova Esperança e o 

Loteamento Santa Maria Madalena, a população daquela localidade estão muito 

agradecido, parabéns a todos os envolvidos: O Vereador José Lourenço salda a 

todos presentes, agradece ao Governador do Estado Renan Filho pela ambulância 

enviada a Rocha Cavalcante, estão todos muito agradecidos, tive a oportunidade 

ele estar com ele em um almoço em minha casa e sou muito grato por toda atenção 

que me foi dada. Quanto ao questionamento sobre a ambulância não está rodando 

ainda, existe tramites que devem ser seguido, a ambulância veio em nome da 

Associação Comunitária Mãe Rainha, para o seu funcionamento é necessário que 

seja emplacada e seja feito seu seguro, em seguida tem ser feito um Comodato para 

que o município possa manter a parceria em Rocha Cavalcante.  Sobre transporte 

todos que chegam em minha residência não fica sem transporte, foi uma promessa 

de campanha minha que estou mantendo e continuarei assim. Acredito que sobre 

as ambulâncias que o Hospital são Vicente esteja na mesma situação, agora é só 

uma questão de dias para que possa ser tudo regularizado: O Vereador Cicero 

Aureliano, sobre as assinaturas do Requerimento acatando as denúncias,  já fiz 

nesta meu pronunciamento, falei sobre o caos que foi na cidade com tudo que 

houve, não quero mais isso para nossa cidade, da minha parte não existe 

dificuldade alguma em fiscalizar, porém existe tramites que devem ser seguido para 

que não aconteça o que já aconteceu antes, foram vários vereadores processados 

por tentar fazer o seu papel, Comissão de investigação é coisa séria, brigas sem 

fundamentos legítimos não levará o nosso município a lugar nenhum. O município 

está com dificuldades, tem muitas coisas para serem melhoradas sim, mais as 

coisas estão melhorando gradativamente, temos que correr atrás, cobrar, aos 

poucos vamos vendo as melhorias. Estou pronto para votar, mais temos que ser 

cuidadosos com esse tipo de questão: O Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto 

solicita providencias do 2º Batalhão e da SMTT acerca de barulhos de canos de 

escape roncador, não podemos sentar na porta de casa sem ser importunado a cada 

dois minutos pelo barulho ensurdecedor dos mesmos, somos sabedores que existe 

uma Lei onde proíbe isso, falta apenas fiscalização. Sobre o Requerimento do Nobre 

Vereador Caju, cobram tanto a democracia, mais não respeitam a democracia, 

temos que respeitar as opiniões, estamos sendo julgado, tivemos vários outros 

pontos que discordava da opinião do Prefeito no passado não éramos submisso, a 

partir do momento que não assinamos um tal requerimento somos totalmente 

errados, amanhã ou depois posso mudar de opinião, mais hoje eu defendo meu 

ponto de vista. Ouvi dizer, vereadores aprova a investigação, mais não querem 

assinar o Requerimento para criar a comissão de investigação, para entendermos 

quero deixar claro que eu votei no parecer do Vereador Relator Caju, onde o dever 



da Comissão é dizer se a matéria é constitucional, legal e regimental, no dia que 

votei pedi ressalva e explique que iria votar por conta disso, apesar de entender que 

o procedimento não era esse e foi isso que fiz, não poderia votar contra o parecer 

porque a denúncia é legal, porém, não estou de acordo com os tramites que foram 

seguido. Existe um termo técnico a Comissão é formada pelo quesito partidário, de 

forma que eu não poderia participar da comissão, não costumo ser favorável a algo 

que não posso opinar, no meu entender a comissão começou errada, vem a 

denúncia em seguida o requerimento junto com as cinco assinaturas, logo após 

chama-se o denunciante para esclarecer fatos juntamente com suas respectivas 

provas e depois vem a parte acusada para fazer sua defesa também com provas, no 

caso em questão, foi feito todo esse procedimento antes de apresentar o 

requerimento. O Vice-Prefeito não pode participar de nada disso, pois ele é parte 

interessada no processo, dessa forma no final a justiça irá considerar nulo todo 

processo, para mim tudo está errado não irei participar de algo que no fim não vai 

dar em nada. Esta casa não tem verba para bancar gastos futuros, tudo vem do 

salário do vereador, gastos com todo o processo, Corpo Jurídico e viagens dentre 

inúmeras outras coisas que tem que ser pagas por esta casa, por estes motivos não 

assino algo que irá ter apenas trabalho sem êxito algum, espero ter justificado o 

porquê de não ter assinado o requerimento: O Vereador Elton Costa Acioli esclarece 

que procurou todos os vereadores para assinar o requerimento para dar início a 

Comissão de Investigação, porém nenhum dos Nobres Pares não assinaram o 

mesmo. Sobre os remédios citados pelo Nobre vereador Tita, o mesmo frisou bem, 

havia muitos medicamentos na Central de Medicamentos, quando acontece a 

distribuição o quadro muda, o município é grande e muitas vezes as distribuições 

não se adequam as necessidades dos bairros, respeito a opinião de todos, mais 

discordo que a saúde em nossa cidade está melhorando, espero que o Ministério 

Público apure as situações e chegue a uma decisão. Faço o meu papel, aqui nesta 

casa existe uma falta de moralidade quando se existe denúncias tem que ser 

apurada: O vereador Ricardo Praxedes salda a todos presentes, informo que sobre 

a não continuação dos tramites entramos com um mandado de segurança e todos 

as informações constam nos autos do processo, são inúmeros absurdos que vem 

acontecendo em nosso município, fiscalizei várias denúncias e constatei muitas 

irregularidades, as denúncias foram feitas a esta com o intuito de mostrar aos 

vereadores a real situação, mais nada foi feito a respeito até o momento: O Vereador 

Paulo Alves Cavalcante Neto esclarece que quando o Nobre Vereador Caju fala que 

esta casa não está fiscalizando fale por Vossa Excelência eu faço o meu papel, estou 

fazendo e sempre irei fazer, parabeniza e cobro quando necessário, não é porque 

não assinei determinei determinado Requerimento onde trata apenas da locação de 

transporte, não abrange outras aspectos, acredito que temos questões bem mais 

seria a tratar no momento: O Vereador Sandro Jorge da Silva salda a todos 

presentes, sobre quando o Nobre Vereador  Caju bate na Mesa e fala que nenhum 

Vereador investiga igual ao mesmo, quero dizer que Vossa Excelência é um 

mentiroso, o Nobre passou mais de uma ano na bancada e nunca tomou essa 

posição e agora abre a boca para dar uma de bonzinho, ainda diz que é por conta 

do povo, tudo mentira o motivo de Vossa Excelência sair da bancada não foi por 

conta de investigação não, os 14 vereadores sabem o motivo da sua saída e nunca 

foi por apoiar o povo. As vezes certas atitudes nos entristece, pessoas que dizem 



repórter chamar os eleitores de besta, criticam sem entender sobre certos assuntos, 

tenho livre arbítrio para votar no que eu quiser, democracia existe para isso, todas 

as coisas citadas no município vem acontecendo a vários anos, porém ninguém 

tomou providencias quanto a tudo, quero melhorias não brigas, temos que dar 

espaço a democracia e não a brigas: O Presidente pede a todos que façam uso da 

palavra, mais respeitem uns aos outros, temos ideias e visões diferentes, debater e 

discutir é normal, mais o respeito sempre em primeiro lugar, esta casa tem regras e 

decoro parlamentar: O Vereador Elton Costa rebateu pontos do pronunciamento 

onde o mesmo foi citado, esclareceu também o motivo da sua saída da bancada 

conforme foi citado pelo Nobre Vereador Sandro Jorge: O Vereador Neto 

Cavalcante, apenas corrigindo mais uma vez o Nobre Vereador Caju, onde ele diz 

que falta de moralidade reina nesta casa, cite nomes, pois antes de ser vereador 

tenho minha moral, somos, muito julgados quando não agradamos a uns, vamos 

medir as palavras, peço mais respeito: O Vereador Alan Elves Vieira de Oliveira, 

sempre pautei respeito nesta casa, não admito quem quer que seja jogar meu nome 

contra a população, troco respeito, ano passado eu e o Vereador Tita junto com o 

Vereador Ailton tentamos angariar algumas assinaturas sobre processos contra 

algumas irregularidades mais nunca faltei com respeito com nenhum dos Nobres 

Pares, estamos aqui para trabalhar pelo povo, não brigar entre nós e faltar com 

respeito. Fico triste quando A ou B joga um de nós contra a população, não é assim 

que se usa s democracia, respeito estará sempre em primeiro lugar, somos fiscais 

temos que ter decoro e agir com sabedoria e discernimento. A população está 

cansada dessas agressões verbais desnecessária, não levem as coisas para o lado 

pessoal, isso não faz bem para ninguém: O Presidente diz a todos que a sociedade 

sabe quem são os 15 vereadores, opiniões são diversos e o povo é quem julga a 

todos, hoje vejo que todos tem se empenhado muito para melhorar o município, 

daqui a quatro anos o povo irá julgar quem mercê voltar a esta casa, até lá temos 

que tratar todos com respeito: O Vereador Cicero Aureliano pede ao Nobre 

Presidente que seja dado uma resposta ao Senhor Paulo Sarmento sobre o não 

cumprimento da Lei na questão da   Caixa Econômica. O Presidente informa que as 

solicitações do senhor Paulo Sarmento já foi atendida esta casa não pode mais 

resolver a questão de cobrança, pois isso é um ato da justiça, irei pedir para o 

Jurídico responder por escrito os tramites: O Presidente juntamente com Vereador 

Neto Cavalcante parabenizaram o Radialista Nivaldo Marinho pela iniciativa de 

transmitir ao vivo as sessões desta casa: 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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