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Aos dezessete (17) dias do mês de setembro de 2018, Ata anterior aprovada por unanimidade, 

faltas justificadas dos vereadores Alan Elves Vieira de Oliveira, Almir Belarmino da Silva, Cicero 

Aureliano e Elton Costa Acioli, presentes os demais vereadores, constaram no expediente da 

semana e ordem do dia: Comunicado nº. CM035094/2018, Escola Maria Mariá PDDE valor 1.494,00: 

Comunicado nº. CM035089/2018 Escola Joaquim Gomes de Araújo PDDE valor 4.041,00: 

Comunicado CM035091/2018 Escola Manoel Rosa da Paz PDDE valor 1.359,00: Comunicado 

CM035092/2018 Escola José Clarindo Paes valor 1.980,00: Comunicado CM035090/2018 Escola 

Herculano Albuquerque PDDE valor 1.332,00: Comunicado CM035088/2018 Escola Salomé da Rocha 

Barros 7.920,00: Indicação nº. 03/2018 do Vereador Neto Cavalcante, indica ao Gestor e a Secretaria 

de Saúde a instalação de Prontuários Eletrônicos nos Postos de Saúde do município, interligando 

a Urgência e Emergência do hospital São Vicente de Paulo. Hoje existem em todos os Postos de 

Saúde um computador, assim como no Hospital São Vicente de Paulo, de forma que pode ser criado 

um Prontuário Eletrônico e interligar os mesmos, desta forma irá facilitar os atendimentos e o 

profissionais irão ter acesso imediato a todas as informações de todos os pacientes, evitando o uso 

de medicamento indevido, que sempre ocorre por falta de informação sobre o paciente, alergias, 

intolerância e etc. Aprovada: Requerimento nº. 003/2018 do Vereador Neto Cavalcante, após ouvir 

as reivindicações de alguns jovens da Escola Laura Pereira, requer da Secretaria de Educação 

Rimelc Shirley algumas melhorias para escola acima mencionada. Estou muito feliz, fui escolhido 

pela turma do 6º ano da Escola Laura Pereira para apresentar a política aos jovens, foi um momento 

impa, foi prazeroso ouvir todos e hoje estou requerendo alguns pedidos feitos pelos os mesmos, 

peço aos Nobre Pares o apoio na aprovação deste Requerimento, citei todos os pedidos. Quero 

ainda dizer que, estarei sempre aqui para ajudar no que for necessário. Os vereadores Sandro Jorge 

e Brunno Lopes parabenizaram o autor da matéria pela iniciativa, nossos jovens precisam de 

esclarecimentos e acima de tudo apoio nos dias de hoje. Aprovado: O Presidente salda a todos 

presentes, informa que mesmo sendo uma quebra de protocolo da casa, vou dar espaço para os 

aposentados para tratar de assuntos referente a salario em atraso: Facultada a palavra a aposentada 

Dona Anita, quero primeiro dar um boa noite a todos, estou aqui nesta noite para dizer que estamos 

quase dois meses sem receber, estou vendo várias coisas acontecendo no município, e ele não 

paga a nós aposentados, entramos em contato com o Secretário de Finanças Jorge, e o mesmo 

falou que não tem dinheiro é uma falta de respeito conosco, todos nós dependemos destes salários, 

peço a todos que interceda por nós, temos nossos direitos: O Vereador Neto Cavalcanti, sobre os 

aposentados, não vejo necessidade de forma comissão para falar dos pensionistas, já falamos em 

outras oportunidades e não estamos sendo ouvidos nesse sentido, é absurdo o que está 

acontecendo, deixo aqui expresso meu repudio a este ato, temos que tratar com respeito quem 

tanto trabalhou pelo nosso município, entendo a situação financeira, mais acho que isso é critério 

de escolha, nosso Brasil tem três poderes harmônicos, mais são independentes, temos que nos 

posicionar quando necessário: A Vereadora Maria José Gomes salda a todos presentes, em 

conversa com o Secretário de Finanças Jorge, o mesmo me disse que estava tratando do salário 
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dos aposentados, hoje estou surpresa em ouvir isso nesta noite, fica a pergunta onde entrou o 

dinheiro dos aposentados?: O Vereador Raphael José Albuquerque Pedrosa salda a todos 

presentes, sugere que sobre essa questão dos salários dos aposentados o Líder da Bancada 

marque uma reunião para entendermos melhor os motivos do atraso nos salários, a vida pessoal 

da Primeira Dama, Prefeito e Secretários não nos diz respeito, precisamos focar no problema e 

tentar resolver essa questão o mais breve possível. O Vereador Dé Líder da Bancada, informa que 

está à disposição, amanhã mesmo estarei disponível e se os Nobres Pares quiser vamos até o 

Prefeito tratar o assunto em questão. O Vereador Sandro Jorge sugere que o Líder Dé fale com o 

Prefeito e peça que o mesmo esclareça o porquê do atraso dos salários dos aposentados, temos 

cobrado resoluções nesse sentido e nada foi esclarecido até o momento. O Vereador Raphael 

esclarece que está pedindo essa reunião porque gosto de ser pratico, pois esse é um assunto 

complexo, mais temos que resolver: O Presidente informa que este parlamento dar oportunidade a 

todos, mais peço que tenha respeito, iremos cobrar providencias mais com educação e respeito: O 

Vereador Ailton Tenório salda a todos presentes, sobre os aposentados lembro que tivemos uma 

reunião com o Prefeito e na oportunidade estavam presentes várias pessoas e mesmo se 

comprometeu que todo dia 10 iria pagar os aposentados e pensionistas, pedi que não deixasse de 

pagar a eles, é lamentável ver uma coisa dessa, é injusto o que está acontecendo, funcionários 

precisam de seus salários. Requer do Secretário Junior Menezes que seja feita uma lombada em 

frente a Creche no Conjunto Sagrada Família, circulam várias crianças pelo o local e o transito no 

local vem causando medo. Aprovado: O Vereador Ricardo Praxedes salda a todos presentes, quero 

agradecer ao Presidente Jailson pela oportunidade dada esta noite a Senhora Anita, tenho 

percorrido União e tenho ouvido seu relato, pessoas vem fazendo chacota dessa situação, vejo no 

seu semblante uma mulher trabalhadora lutando pelo seu direito, não se trata pessoas dessa forma. 

Parabeniza ao Nobre Vereador Neto Cavalcanti por suas palavras, temos que cobrar do Prefeito uma 

solução quanto a isso, é inadmissível essa situação. Sugiro ao Prefeito que para pôr em dia os 

salários dos aposentados e pensionistas deixe de pagar os salários dos familiares dele que são 

empregados na prefeitura, que com esse dinheiro já é o suficiente para regularizar essa situação, é 

uma falta de bom senso com os funcionários: O Vereador Manoel Messias salda a todos presentes. 

Quero agradecer e parabenizar o Presidente pela oportunidade dada a Dona Anita nesta noite, quero 

também apenas reforçar o pedido de todos ao Nobre Líder Dé, não deixe passar esse momento, 

precisamos resolver essa situação, não é justo atrasar salários e muito menos salários de 

aposentados: O Vereador Brunno Lopes salda a todos presentes, sobre os aposentados é de doer 

o coração ver uma situação dessa, no fim da sua vida está passando por um constrangimento 

desse, sou Vereador, mais não aceito uma coisa dessa, é prioridade, são pessoas passando por 

dificuldades, temos que nos posicionar, é inadmissível, temos que bater no birô mesmo, temos que 

se impor, não devemos jogar a responsabilidade para o Vereador Dé não, somos 15 vereadores 

essa briga e de todos, temos fazer nosso papel, não vou aguentar calado uma coisa dessa é 

humilhante para uma pessoa que trabalhou tanto pelo município ter que implorar para receber o 

que é seu por direito, tem que ter um limite essa questão: A Vereadora Maria, gente não somos 

obrigados a aceitar uma coisa dessa, temos que mudar, não estamos aqui para aceitar os 

desmandos do Secretários do Prefeito, temos que mudar esse quadro, dói no coração de todos ver 

essa situação: O Presidente informa que todos nós sabemos que a responsabilidade não é apenas 

do Vereador Dé, mais ele é o Líder do Governo, sobre essa questão iremos resolver sim, esta casa 

estará sempre a disposição de todos: O vereador Neto Cavalcanti, gostaria de dizer ao Vereador 

Brunno Lopes que sua indignação é a mesma nossa, aprendi que para ter respeito temos que 

procurar nosso lugar, não irei ao Prefeito, temos que brigar com as armas que temos, faço parte de 

duas comissões e a partir de hoje só assino um parecer da comissão quando minhas matérias forem 

respondidas, preciso ser respeitado nesse parlamento, é desgastante essas brigas e discursões, 

brigarei da forma que me é digna. Parabeniza o Deputado Brunno Toledo pela escolha do Delegado 

Federal Pinto de Luna para ocupar a vaga de Fernando Collor de Melo que desistiu da sua 



candidatura nas eleições de 2018, me dar prazer ter em quem votar, pois acredito no candidato ficha 

limpa: O Vereador Ricardo Praxedes gostaria de parabenizar aos Vereadores Brunno Lopes e Neto 

Cavalcanti pelo seus posicionamento em relação aos aposentados. Ontem recebi uma denúncia e 

constatei que o município não está como as redes sociais mostram, encontrei na Secretaria de 

Saúde 11 pessoas, sendo 2 crianças, tomando café da noite em pleno no domingo com a intensão 

de pegar uma ficha numa segunda feira para fazer ultrassom numa quinta-feira, é ultrajante. Fui 

informado ainda que exames como de coluna estão sendo vendidos na Secretaria de Saúde, é 

absurdo o que está acontecendo em nosso município. Outra informação é sobre o Secretario 

Sandro Couto, a Patrol que presta serviço ao município está sendo alugada pelo então secretário 

por 350 reais a hora, onde vamos chegar com tantas irregularidades, salários atrasados dentre 

outras coisas, onde está o dinheiro do município, foi o povo que nos colocou aqui precisamos lutar 

pelo povo: 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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