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Aos treze (13) dias do mês de maio de 2019, o Presidente Alan Elves Vieira de Oliveira deu 

início a sessão ordinária e em seguida o 1º Secretário fez a chamada de presença do Edis 

constatando as faltas justificadas dos vereadores Cícero Aureliano e Jailson Vicente de Melo 

presentes os demais vereadores. O 2º Secretário fez a leitura da Ata anterior, que após 

discussão foi aprovada por unanimidade. O 1º Secretario dá início a leitura da ordem do dia e 

do expediente da semana: Jornal Folha Serrana, foram lidas algumas das principais matérias 

apresentadas, constando algumas matérias apresentadas pelos vereadores Cícero Aureliano, 

Neto Cavalcante, Dé Mototaxi e Alan Elves, dentre outras informações do município; Ofício nº. 

2015/2019 de autoria do Vereador Sandro Jorge, parabeniza o Pastor Laelson da Silva e toda 

equipe organizadora do Evento 17º Cruzada Evangelística Lançando a Rede, estão todos de 

parabéns; Ofício nº. 002/2019 em resposta ao Ofício 198/2019, informa que o atraso dos 

balancetes mensais ocorre por conta da mudança de sistema, onde foi necessário uma 

capacitação e  treinamento pratico dos operadores do novo sistema, para que tudo seja 

executado de forma eficiente; Ofício nº. 001/2019 da Quase Paroquia de Santa Luzia de 

Siracusa, solicita dos vereadores apoio financeiro para realização do 1º Tríduo, festa religiosa e 

social que será realizada nos dias 27 e 29 de maio do corrente ano, no Bairro Nova Esperança; 

Projeto de Lei nº. 235/2019 que autoriza o Poder Executivo Municipal a Conceder Licença para 

Realização de Cursos de Programas de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado aos funcionários 

deste munícipio. Lido e encaminhado as comissões competentes par parecer; Projeto de 

Decreto Legislativo nº. 001/2019 que dispõe sobre a concessão de titulo de cidadão honorário. 

Aprovado juntamente com seus respectivos pareceres; Projeto de Lei nº. 003/2019 que institui o 

Dia Municipal do Desbravador da Igreja adventista do Sétimo Dia. Aprovado juntamente com 

seus respectivos pareceres; Projeto de Lei nº. 215/2019 que dispõe sobre a reformulação do 

conselho municipal de turismo (COMTUR), revogando a Lei nº. 907/1999. Aprovado juntamente 

com seus respectivos pareceres; facultada a palavra o Vereador Paulo Alves Cavalcante Neto 

requer do Diretor do SAAE que seja consertado a boia da caixa d’agua do Conjunto Nova 

Esperança e Newton Pereira, pois a vasão de agua é muito forte, cada minuto a água potável 

esta indo embora, espero ser atendido o mais breve possível. Após discussão foi aprovado o 

requerimento; O Vereador Ricardo Praxedes requer do Secretario de Educação que seja 

enviado a esta informações a realização da licitação, se houve, qual o nome da empresa 

vencedora da licitação da merenda escolar do ano de 2019. Após discussão o requerimento foi 

aprovado; O Presidente após anuência de todos os vereadores passa a palavra a Mariana 

articuladora do Selo Unicef, hoje apresentando a 5º edição da Semana do Bebe. Todos os 

setores trabalha em prol da família, são ações voltadas para criança, tentando amenizar os 

danos que a falta de recurso causa. A semana do bebe nada mais é que um incentivo a mais na 

educação e criação das crianças, cuidando de suas emoções, incentivando a leitura, o contato 

é descoberto em todas as áreas, interação e socialização de todos os direitos da criança, aberta 

sobre o abuso infantil, ofertamos assistência em todas essas áreas. É um trabalho em conjunto 

com varias secretarias, abrange todo recurso que o município pode oferecer. Temos o apoio da 

Secretaria de Saúde, temos o plano municipal da mortalidade infantil, serviços com 

ultrassonografia, teste do pezinho acompanhamento pediátrico dentre outros pontos e serviços 
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que são ofertados. Temos atualmente 400 (quatrocentas) famílias beneficiadas pelos 

programas, temos o apoio das secretarias de Educação, Saúde dentre outras, um trabalho que 

abrange um circulo maior, pois se trata de toda família precisando de suporte e estrutura. 

Agradece a todos pela oportunidade, estamos disponível para esclarecer qualquer duvida no 

que for necessário, informa que sobre as creches, temos duas que já forma dado inicio as 

obras, espero que o mais breve possível tudo seja sanado, porque de fato o município 

necessita bastante. O presidente parabeniza a Mariana pela brilhante apresentação, é muito 

importante esse tipo de informação. Foram indagados pelos vereadores Manoel Messias, Elton 

Costa Acioli e a servidora Meyre algumas perguntas e esclarecido duvidas existentes sobre os 

programas sociais em questão. os Vereadores Sandro Jorge e Maria parabenizaram e 

agradeceram a presença da Mariana nesta noite, é muito importante esse esclarecimento. A 

Maria agradece a todos presentes pela oportunidade, estarei sempre disponível para sanar 

qualquer duvida. O Presidente parabeniza a todos e informa que esta casa legislativa estará 

disponível para sanar qualquer duvida, iremos trabalhar  em parceria com todos que Deus 

abençoe a todos; O Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. 

Agradece a presença de todos da equipe organizadora da Semana do Bebe, o Selo Unicef é 

muito importante para o município, trabalho árduo, coordenar esse projeto requer cautela já 

são muitos beneficiários, mais as criticas são imensas, ainda tem muito a ser feito, peço que 

não só critiquem, mais teçam sugestões. Quero parabenizar a servidora Meyre que por muitos 

anos desempenhou o papel de Coordenadora do Selo Unicef, onde a mesma levantou a 

questão sobre as creches, não é comum a construção de creches, pois temos uma sociedade 

machista, onde Ginásio de Futebol são mais construídos que creches, estarei a disposição no 

que for necessário; O Vereador Ricardo Praxedes saúda a todos os presentes. Sobre a 

problemática da merenda escolar existem 280 alunos em uma escola sem merenda, fui visitar e 

constatei o fato, é vergonhoso uma situação dessa, uma pratica bem comum da gestão, a falta 

de merenda escolar no município é vergonhoso porque temos na Prefeitura um líder de 

quadrilha que é o Kil de Freitas, quem diz é o Ministério Publico, estamos constatando varias 

irregularidades se trata de fatos. O Prefeito tirou  da organização da merenda uma pessoa que 

desempenhava um trabalho limpo para pôr no lugar os familiares da Primeira Dama, hoje com 

patrimônio absurdo, Dona Rimelc queremos saber qual concurso publico foi feito pela senhora. 

Existe falta de remédio, notas fiscais falsas dentre varias outras irregularidades, peço ao 

Ministério Publico que investigue as licitações do município. Quero parabenizar o Nobre 

Vereador Manoel pelo projeto dos desbravadores, essa matéria não poderia ter sido 

apresentada por outra pessoa o Nobre esta de parabéns. O Presidente pede a Comissão de 

Educação Cultura e Saúde que averigue as denuncias de falta de merenda nas escolas é 

importante que seja feito esse trabalho de fiscalização para podermos esclarecer esse assunto 

nesta casa; o Vereador Sandro Jorge parabeniza o Nobre Vereador Ricardo pelo trabalho de 

fiscalização, porém, devemos respeitar todos, esta presente a Primeira Dama e alguns 

secretários, me perdoe, mais o senhor foi infeliz nas suas palavras, temos que fiscalizar em 

loco e cobrar deforma efetiva não desrespeitando o próximo. Quero parabenizar a Diretora da 

Escola Maria Augusta Conceição, a Professora Roseane da Escola Palmira Sarmento e o 

Presidente da Associação da Santa Fé pelas festas em comemorações ao dia das mães, 

parabéns a toda equipe organizadora estão todos de parabéns. Somos quinze vereadores, 

temos que ser unidos, temos que cobrar com consciência e respeito; O Vereador Elton Costa 

Acioli saúda a todos os presentes. Sobre as denuncias de falta de merenda, faço o trabalho de 

fiscalização com consciência, não quero prejudicar ninguém, não tenho lado politico, meu 

papel é fiscalizar, não trabalho de forma errada, quero apenas o melhor para população, não 

quero perseguir ninguém, estou chegando e não estão querendo abrir os armários da merenda, 

isso não pode acontecer, sou fiscalizador, a situação esta tão séria que o meu assessor foi 

ameaçado pela turma da merenda, ameaçaram ele mandando um recado pra mim, não irei fazer 

um B.O por consideração, amanha irei conversar com os responsáveis, não irei deixar de fazer 

o meu trabalho, não adianta ameaças porque não irei parar de fiscalizar. O Presidente pede que 



se houve ameaças o Nobre Vereador Caju  tome as devidas providencias necessárias, não 

remos permitir nenhum tipo de ameaça aqui nesta casa, todos merecem respeito, devemos ter 

muito cuidado no que vai falar, é necessários tratar todos com respeito; O Vereador Manoel 

Messias informa ao Nobre Vereador Caju que estarei a disposição para averiguar a questão da 

falta de merenda, peço também ao nobre que tenha cautela nas suas decisões, devemos 

averiguar os fatos antes de expor certas coisas, estamos aqui para fazer o melhor para 

população; O Vereador Neto Cavalcanti informa ao Nobre vereador Caju esta a disposição, mais 

sugiro que se o fato aconteceu é melhor procurar a Delegacia e fazer um B.O, pois é a melhor 

forma de agir nesse caso. Sobre as informações de falta de merenda, gostaria que o Vereador 

Ricardo oficiasse as comissões citando a escola para facilitar o trabalho de investigação, esse 

tio de situação tem que ser averiguada. Quero pedir desculpas aos presentes por que não era o 

momento para um discurso desse de palanque, tudo tem que ser feito no papel, tudo aqui tem 

que ser formalizado, respeito o trabalho de todos. Gostaria de pedir desculpas a Gabrielly, eu 

sei que o nosso Regimento não permite que o plenário se manifeste, não se trata de denuncias 

o que houver contra o Gestor que a justiça tome providencias, o que acharmos de errado e for 

papel nosso iremos discutir e tomar providencias se for o caso. Tenho formação em direito e 

sabemos como a justiça funciona, condena para depois absolver, podemos nos tornar vitimas 

amanhã com já aconteceu em varias cidades, se o processo esta na justiça espero a decisão 

sair antes de falar a respeito, trabalhei na área e a qualquer momento posso receber um 

processo, temos que ter paciência e não jogar pedras no telhado de ninguém ou podemos 

receber de volta, tivemos um exemplo aqui nesta casa em gestões anteriores, acusam para 

depois julgar, mais infelizmente na nossa justiça tem processo que vem a Ferrari e outros que 

vem de jumento que ninguém ver sair nada, ele não anda. Vamos torcer para tudo ficar em paz, 

pense numa cidade que não abaixa o palanque nunca, apesar de não ter votado no Kil não irei 

prejudicar a Gestão dele, pelo contrario, temos que ajudar, avaliação de A ou B tem que ser 

feita pelo povo, peço desculpas a todos eu me sinto envergonhado pelos pronunciamentos 

nesta noite, estarei a disposição de todos para resolver problemas do município, parabéns Caju 

pelo seu trabalho e como o filosofo a unanimidade é burra temos que ter oposição para poder 

crescer; O Vereador Ailton Tenório saúda a todos os presentes. Sobre o pronunciamento de 

hoje, não concordo e não aceito falta de respeito, somos políticos e não devemos maltratar 

outro politico. Sobre a possível falta de merenda não poderei ir amanhã, pois irei levar minha 

mãe ao médico, mais estarei a disposição de todos para averiguar o que for necessário, temos 

que verificar em loco, para não haver disse me disse, conversas aleatórias não resolvem 

problemas, precisamos melhorar em muitas coisas ainda, mais temos que agir com verdades; a 

Vereadora Maria agradece a todos em principal a Secretaria Geane, pois fui muito bem atendida 

pelo servidor Marquinhos, só tenho elogios a todos; O Vereador Ricardo Praxedes diz ao 

Vereador Neto Cavalcanti que minha historia foi sofrida, você não sabe das minhas origens, 

somos onze irmãos cada um tinha uma escova de dente e minha mãe pegava uma planta 

chamada juá raspava para que pudéssemos escovar os dentes, não é a primeira vez que ele 

administra, esta tudo errado, talvez vocês que fazem parte da bancada não recebam denuncias, 

recebi ligações de seis colégios municipais pedindo que eu fosse até a escola, se trata de 

alunos morrendo de fome, eu senti na pele a falta de merenda. Nos fazemos a pergunta do 

porque o Prefeito tirou a Rimelc e o Jorge da gestão e ninguém responde, quando 

denunciamos estamos salvando os pequenos que estão morrendo de fome, é de cortar o 

coração. No dia 04/02/2019 o rapaz manda mensagem denunciando uma Praça que foi vendida, 

depois disse que não era, um amigo pessoas estava vendendo um terreno nos frios e o 

Secretario de Gestão Nenzinho chegou na sexta feira com um colega, oferecendo uma proposta 

de compra pelo terreno de 25 mil reais mais uma casa do Newton Pereira negociando com 

casas do povo, é uma verdadeira quadrilha, amanha irei passar o caso ao Ministério Público. 

Quero continuar sendo mal educado se for para defender o povo, quero dizer Netinho que onde 

meu pai estiver sabe da minha missão, minha mãe a mesma coisa, como exemplo tenho um 

irmão que se tornou Desembargador e eu nunca cheguei aqui para enaltecer o nome do meu 



irmão, o Prefeito precisou de mim e da minha família, a gente não sabe se a Gabrielly é 

secretaria ou não porque ela esta aqui conduzindo a pasta isso é uma vergonha, ela em 2010 

estava lá no Ministério Publico e ninguém sabe o que houve de fato, desculpa se eu machuquei, 

mais tenho que dizer a verdade; O Vereador Neto Cavalcanti esclarece alguns pontos. Sobre a 

origem do Nobre Vereador Ricardo conheço muito bem, todos são bem educados, o seu irmão 

é um orgulho para o povo, ter um Palmarino como Presidente do TJ é uma honra, mais isso não 

que dizer que eu não posso discordar da sua atitude, somos quinze cada um pensa de um jeito, 

achei que a Vossa Excelência foi infeliz em vir com esse discurso no momento onde não cabia, 

não falei da origem da sua família, sempre respeitei todos. Há momentos que não cabe certos 

discursos, mais para mim não acresce em nada, mais fico feliz que hoje Vossa Excelência se 

preocupa com a merenda escolar, a vida é assim a gente vai apanhando e vai aprendendo e 

crescendo; O Vereador Ricardo Praxedes explana que o Vereador Neto Cavalcanti insinuou que 

fica feliz com minha preocupação com a merenda, mais de fato essa preocupação sempre 

aconteceu na educação em 2013, tive o prazer de ser Secretario de Educação, pergunte ao 

Vereador Manoel que trabalhou comigo se faltou um dia de merenda, todos as vezes o Nobre 

Vereador toca no assunto da minha administração como secretario de educação em 2013, você 

sempre frisa, fui secretario com muito prazer, essa casa quando fui secretário, foi muito 

beneficiada todos vereadores tinham contratos e um deles era o seu pai, houve uma divisão de 

opinião dos vereadores sobre minha administração, você toda vez menciona, sempre me 

preocupei com a educação no município, Manoel Messias é testemunha do que passei, quando 

você se pronunciar seja claro no quer dizer, deixe a justiça vir estou esperando, existiu um 

emergencial em 2014 e continuou a mesma empresa e pegaram uma outra aí, mais vocês verão, 

se a justiça viesse numa Ferrari o Prefeito estava preso. O Vereador Neto Cavalcanti pede que 

toda a fala do Nobre Par Ricardo conste em Ata. O Presidente pede desculpas e agradece a 

presença de todos, peço desculpas se algum vereador se excedeu, parabéns Nobre Vereador 

Ricardo assim como também o Nobre Par Netinho pelos pronunciamentos nesta noite. Não 

havendo mais orador nesta noite 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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