
ATA DA 34º TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO 

LEGISLATIVO BIÊNIO 2019-2020 
 

Aos trinta (30) dias do mês de setembro de 2019, o Presidente Alan Elves Vieira de 

Oliveira deu início a sessão ordinária, em seguida o 1º secretário fez a chamada de 

presença dos Edis constatando as faltas justificadas dos vereadores Almir Belarmino da 

Silva, Emanuel Gomes Balbino, Manoel Messias da Silva e Paulo Alves Cavalcanti Neto 

presentes os demais Edis. Por não existir votos suficientes para aprovação da ata anterior, 

os vereadores presentes nesta noite faltaram na sessão anterior, não podendo votar na 

presente Ata, ficando assim a votação para próxima sessão ordinária. O 1º Secretario dá 

início a leitura da ordem do dia e do expediente da semana: Ofício de autoria do senhor 

Lucas da Silva e Família, solicita que seja feito o registro público das últimas homenagens 

a saudoso Professor Doutor Fernando Antônio da Silva, grande historiado e ilustre cidadão 

Palmarino que morreu precocemente, afim de ajudar no processo de disseminação da 

história do mesmo: Ofício nº. 28/2019 – IBGE, dados informativos do Censo Demográfico 

que será iniciado em agosto de 2020 com a finalidade de atualizar os registros públicos do 

município, ao tempo em que convida os mesmos para participar da reunião no dia 

03/10/2019 a partir das 10:00 no auditório da Prefeitura da Secretaria de Saúde; Projeto de 

Lei nº. 335/2019 que dispõe sobre doação de terreno localizado no Distrito Industrial 

Floriano Rosa neste município. Lido e encaminhado as comissões competentes; Projeto de 

Lei nº. 337/2019 que dispõe sobre doação de terreno localizado no Distrito Industrial 

Floriano Rosa neste município. Lido e encaminhado as comissões competentes; 

Requerimento nº. 003/2019 de autoria do vereador Sandro Jorge, requer do Secretário de 

Agricultura que seja realizada revitalização das estradas em toda região da Fazenda Frios; 

Requerimentos nº. 002/2019 de autoria do vereador Sandro Jorge, requer do 

Superintendente da LUZUP que seja realizada reposição em toda rede elétrica na Fazenda 

Frios; Requerimentos nº. 001/2019 de autoria do vereador Jailson Vicente de Melo, requer 

do Superintendente da LUZUP que seja realizada reposição em toda rede elétrica na 

Fazenda Frios; Requerimento nº. 015/2019 de autoria do vereador Cícero Aureliano, requer 

do Secretário Junior Menezes que seja construída uma Praça no Conjunto Newton Pereira, 

precisamente no espaço reservado próximo ao Ginásio de Esporte na alameda principal; 

Requerimento nº. 016/2019 de autoria do Vereador Cícero Aureliano, requer do Gestor 

Municipal que seja colocado placas de identificação nas ruas do Bairro dos Conjuntos 

Residências Verissimo I e II e Rua Palmares, recentemente foram aprovados projetos 

nomeando as mesmas, porém não tem como identificar devido da falta de placas; Projeto 

de Lei nº. 336/2019 que dispõe sobre a Alteração de Artigos à Lei Municipal 1073/2006. Lido 

e encaminhado às comissões competentes; O Presidente informa ao tempo em que 

agradece que, em parceria com o Vereador Cicero Aureliano este Poder Legislativo, a 

Secretaria de Educação o SENAC irá ofertar cursos profissionalizantes totalmente gratuito 

em nosso município, os cursos inicialmente serão de Operador de Caixa, Operador de 

Supermercado e Auxiliar de Recursos Humanos, as matriculas serão efetuadas no SENAC 

quem expressar interesse dirija-se munidos dos documentos de RG e CPF e comprovante 

de residência para efetuar sua matricula. O vereador Cícero Aureliano agradece ao 
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Presidente pelo apoio bem como a todos quem vem me apoiando votando em minhas 

matérias, não conseguimos nada sozinhos. Quero nesta noite informa a todos que sobre o 

pedido de vista relacionado aos Projetos de Doações do Floriano Rosa, meu relatório está 

pronto, porém em virtude da falta de alguns vereadores não poderá ser apreciado nesta, 

espero na próxima semana apresentar o relatório, para juntos tentarmos sanar os 

problemas relacionados aos projetos que já estão a há algum tramitando nesta casa.  

Requer do Secretario de Planejamento que seja desapropriado uma área para construção a 

Associação Comercial e Empresarial do Conjunto Residencial Newton Pereira; O 

Presidente agradece ao Secretario Junior Menezes pelo atendimento do pedido do 

calçamento da entrada da UNEAL, hoje é uma realidade graças ao esforço de todos. Requer 

dos Secretários Sandro Couto e Junior Menezes que seja recuperada todas as estradas 

bem como seja consertadas todas as bueiras, devido às chuvas o acesso esta muito difícil 

para os que precisam circular pela região diariamente; O vereador Cícero Aureliano 

agradece ao Secretario Junior Menezes pelo atendimento dos pedidos dos moradores do 

Castelo Branco, como todos sabem já estávamos nessa a luta a bastante tempo, mais em 

fim as obras está praticamente concluída, e hoje quero agradecer; O Presidente solicita o 

envio de ofícios a todos os vereadores pedindo encarecidamente que não faltem na 

próxima segunda feira, para que possamos dar andamentos aos projetos pendente nesta 

casa: O vereador Ricardo Praxedes saúda a todos os presentes. Hoje quero pedir a todos 

vereadores a união na causa dos aposentados, não é justo alguém que trabalhou a vida 

inteira ficar sem receber seus salários, precisamos urgentemente darmos as mãos, quero 

parabenizar o Nobre Vereador Tita pela postura, é claro os desvios de dinheiro, são 

inúmeras as questões erradas em nosso município, não podemos aceitar esses 

tratamentos que o povo esta recebendo, venho recebido e denunciado constantemente 

irregularidades na atual gestão, não me arrependo de forma alguma ter saído da bancada 

desse Prefeito corrupto. O Vereador Cicero Aureliano parabenizar o Nobre Par Ricardo e 

peço ao Nobre que não peça desculpas pelo seu pronunciamento está correto, devemos 

lutar sim pelo direito dos nossos aposentados é absurda situação é imoral é desumano, 

venho escutado inúmeros comentários sobre o assunto, e quero deixa aqui expresso meu 

voto de repudio ao Secretario Anderson pelo seu pronunciamento onde o mesmo diz que 

foi realizado uma avaliação para ver quem de fato tem direito de receber é uma vergonha 

coisa dessa, usar os meios de  comunicação para falar uma coisa dessa, sendo que ele que 

toma conta desta parte há anos neste município, se existe algo errado é incompetência 

dele, familiares dos aposentados estão lamentando tudo que vem acontecendo, podem 

contar comigo se for preciso irei brigar sim pela classe, juntos certamente iremos resolver 

a questão. O Vereador Brunno Lopes parabeniza os Nobres Pares Ricardo e Tita pelo 

pronunciamento, não concordo com uma questão dessa, ficamos realmente emocionados 

ouvir tantos relatos como estes, não podemos permitir que idosos sofram por conta de 

irresponsabilidade de gestores, todos tem o meu apoio estarei sempre a disposição; O 

Presidente com devida vênia de todos os presente irei entrar em contato o Líder do 

Governo para que seja marcado uma reunião com o Prefeito juntamente com Secretario 

Anderson, para que nos mostre o que de fato esta acontecendo, é desumano tratar o 

aposentado dessa forma, vamos juntos tentar resolver essa questão; A Vereador Maria 

José Gomes da Silva saúda a todos os presentes. Sobre a questão dos aposentados 

pergunto para onde esta indo o dinheiro que sendo tirado dos aposentados?, não podemos 

permitir essa situação, já pedi ao Prefeito que observasse seus secretários, estão fazendo 

miséria com o povo, é uma realidade as pessoas estão passando dificuldades, temos que 

nos unir, quem convive com o povo sabe do sofrimento das pessoas, vamos lutar para 

resolver essa questão. O Vereador Sandro Jorge parabeniza a todos pelos 

pronunciamentos sobre s questão dos aposentados, e sugerir que criemos uma comissão 

para juntos apurarmos todas as partes e tentar entender o que de fato esta acontecendo, 



não podemos deixar que esse tipo coisa aconteça, juntos certamente conseguiremos 

resolver a questão; O Vereador José Ailton Tenório Cavalcante saúda a todos os presentes. 

Sobre a questão dos aposentados é lamentável a situação, devemos nossa formação aos 

nossos professores, que hoje a sua maioria fazem parte do quadro de aposentados do 

município, em 2017 tivemos esse mesmo problema, na época foi resolvida a questão é o 

Gestor de comprometeu a não deixar mais que coisas com esta acontecessem novamente, 

é constrangedor um filho ver sua idosa passando por necessidades, sabendo que ela 

trabalhou a vida inteira e hoje esta sendo lesada no seu sustento, é inadmissível a 

situação, temos que nos mobilizarmos nessa questão; O vereador Elton Costa Acioli saúda 

a todos os presentes. Sobre a questão dos aposentados é uma questão recorrente, não 

vejo sentido algum atrasar salários e manter doações de cestas básicas, eventos, dentre 

outras coisas, pura politicagem como todos sabemos, não entendo como pode proceder 

esse tipo de coisa, não acredito em justiça mais, quem estiver me ouvindo é isso mesmo, 

tenho denunciado a justiça varias irregularidades e não tenho obtido nenhum sucesso, se 

medidas tivessem sido tomadas pelas autoridades nada disso estaria acontecendo, isso 

me entristece porque é difícil legislar dessa forma. Hoje temos obras iniciadas que não 

fazem sentido, segundo os tramites os recursos não aumentaram, porque tudo isso não 

realizado no inicio da gestão, não faz sentido essa forma de administrar, não aceito que 

tudo que ele vem fazendo é em beneficio do povo, as contas não fecham, analisem os anos 

anteriores o quanto o município não vem desenvolvendo, sabemos que existem inúmeras 

emendas comprovadas de obras para o município e não foram realizadas, um Gestor 

jamais poderia perder a oportunidade de receber um Emenda que beneficiasse o município, 

o nome do município esta negativado. Sou prova de que quando de fato queremos fazer 

conseguimos, tenho vários projetos abertos, sopas, médicos, ambulância, dentre outros 

usando recursos próprios e venho conseguido manter com tão pouco, é obrigação do 

gestor manter projetos e obras ativas na cidade, ele foi eleito pra isso não irei agradecer a 

ele por fazer o que é obrigação dele. Somos cidade histórica e nada vem sendo feito para 

aproveitar isso em benefício do povo, poderíamos crescer em renda com o turismo em 

mais de 50% na cidade, geraria renda as famílias para que não precisassem depender de 

prefeitura ou de qualquer outra empresa. Não havendo mais orador nesta noite o 

Presidente agradeceu a todos os presentes e encerrou a presente 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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