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Aos sete (07) dias do mês de outubro 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 José Ailton Tenório Cavalcante e José 

Lourenço da Silva presentes os demais Edis. Após anuência de todos os presentes o 

Presidente informa que a pauta desta semana está fechada em respeito a situação dos 

aposentados da nossa cidade, nada será apreciado ou votado até que o executivo resolva a 

situação financeira da classe, não podemos permitir que a situação continue, temos que 

sermos democráticos, juntos lutaremos por esta classe tão sofrida. O 1º Secretario dá início a 

leitura da ordem do dia e do expediente da semana: Projeto de Decreto Legislativo nº.006/2019 

que dispõe sobre a Concessão de Título de Cidadão Honorário ao Senhor Edvan Azevedo 

Azevedo dos Santos. Lido e encaminhado as comissões competentes; Requerimento nº. 

017/2019 requer do Excelentíssimo Senhor Prefeito que seja implantado me nosso município a 

Escola Militar. Após discussão o requerimento foi aprovado; O Presidente agradece a presença 

de todos os presentes nesta noite e convida a representante do SINTEAL a senhora Rubenita, 

bem como outros presentes que desejarem se pronunciar sobre o assunto; A Senhora Rubenita 

saúda a todos os presentes e agradece a oportunidade de poder falar sobre a causa, o nosso 

sindicato vem há muito tempo lutando em prol de causas como estas, hoje estamos vivenciado 

uma situação inédita, os aposentados estão perdendo seus direitos, salários estão sendo 

diminuídos sem nenhuma explicação cabível até o momento, a previdência está mudando, 

pessoas que já tem seus direitos garantidos não merecem passar por cortes indevidos, se trata 

de aposentados, pessoas que contribuíram a vida inteira pelo crescimento da nossa cidade, 

temos um grupo antigo que são aposentados pela Prefeitura, devido a leis na época o 

município não tinha previdência própria, é absurda a situação do momento, estamos tentando 

com ajuda de advogados e outros encontrar uma forma legal de resolver a situação. O 

sindicato tem a obrigação de dar suporte jurídico aos que fazem parte grupo, peço a todos que 

tenha paciência que tudo que estiver dentro da lei irá ser feito para resolver a situação. Foram 

expressas muitas opiniões e situações pelos presentes, em sua maioria professoras 

aposentadas, onde foram citadas portarias nas quais mostravam valores acrescidos em 

salários há décadas, valores estes que por lei já estariam incorporado no salário, sistema que 

vem sendo usado há anos e, que hoje está sendo mudado, vemos isso como perseguição 

pessoas estão tendo seus salários retidos em muitos caso pela metade. É constrangedor a 

situação, trabalhamos anos servindo ao município e hoje estamos sendo tratadas como algo 

sem valor, queremos nossos direitos, tem pessoas passando por dificuldades para prover o 

seu sustento por conta de atitudes de terceiros, pior sem nenhuma explicação: O vereador 

Cícero Aureliano saúda a todos os presentes. Sobre ao assunto dos aposentados, quero 

parabeniza a presidência desta casa, bem como todos os vereadores pela posição de trancar a 

pauta para defender a causa dos aposentados, é inédita essa atitude, todas as vezes que 

somos solicitados esta casa se coloca de pé para defender o povo, a câmara está parada a 

partir de hoje até que tudo seja resolvido, somos sabedores do qual difícil é a situação dos 

aposentados, diminuir e atrasar salários é absurdo. Fiquei muito triste em ler uma matéria do 

Secretário de Finanças, onde o mesmo diz que os erros eram de gestões passadas, não aceito, 

pois o mesmo ocupa o cargo há várias gestões, se existir erro foi ele mesmo que cometeu e o 

povo não merece passar por isso, quero parabenizar a união dos aposentados é necessário 
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brigar pelos direitos de todos, podem contar com todos os vereadores desta casa; O 

Presidente do SINTPMUP Tita saúda a todos os presentes, hoje nesta noite quero agradecer a 

Mesa Diretora deste Poder Legislativo, bem como todos os vereadores, quero agradecer 

também aos aposentados presentes aqui nesta, obrigado pelo apoio de todos, a situação está 

complicada em relação aos salários dos aposentados, temos salários cortados pela metade, 

com desculpas infundadas atitudes desumanas de Secretario e Gestor deste município, não 

podemos parar, temos que cobrar nossos direitos, agradeço o apoio de todos nesta casa, são 

inúmeros os comentários e especulações de bastidores, já procuramos Ministério Público e 

todas as medidas legais estão sendo tomadas para tentarmos resolver a situação, essa luta não 

é apenas dos aposentados nem dos sindicatos a luta é de todos, justiça tem que ser feita, 

pessoas que se dedicaram a vida inteira ao município e hoje estão sendo destratada desta 

foram tão desumana: A Vereadora Maria Jose Gomes da Silva saúda a todos os presentes. O 

assunto desta noite é delicado, é difícil a situação que está acontecendo, uma classe sofrida 

que dedicou uma vida a prestar serviço ao município e hoje está passando humilhação tendo 

seu dinheiro cortado pela metade, não podemos permitir que coisas como estas aconteçam, 

ninguém aqui nesta noite tem que pedir desculpas por nada, não tenham dúvidas que os quinze 

vereadores vestiram a camisa para resolver a situação, juntos somos mais fortes; O vereador 

Sandro Jorge saúda a todos os presentes. Hoje a situação parte o coração, é um direito 

garantido não se pode atrasar salários, conversei com Advogado na tentativa de esclarecer a 

situação, quero agradecer a todos assim como o Presidente do SINTPMUP pelo 

reconhecimento, pois é muito gratificante quando uma ação nossa é reconhecida pelos 

servidores, vamos lutar juntos e não tenho dúvidas de que a situação será resolvida; O 

Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto saúda a todos os presentes. O assunto de hoje nos 

entristece, o sentimento é constrangimento como um pouco de revolta, no entanto temos que 

procurar soluções, tenho um pouco de conhecimento da situação, somos sabedores que a 

Prefeitura não possui documentações suficientes para que nada seja constatado como dito em 

entrevista, me preocupo com todos e fico triste quando muitos que as vezes até nos conhecem 

ligam para as rádios e falam que nós vereadores somos pau mandado, esquecendo que por 

trás existe seres humanos, nunca medi esforços para lutar pelas causas dos aposentados 

como também de todos os servidores, ao longo do tempo venho aprendendo com todos nesta 

casa, alerto ainda que o mesmo que está acontecendo com os aposentados, possivelmente irá 

acontecer com outros servidores, diante de tudo adianto minha posição que sou contrário a 

mudanças do Plano de cargos e Carreiras. Ao receber a notícia de cortes dos aposentados 

adiantei o assunto com todos e deixem claro que sou contra e, hoje o problema está 

acontecendo, na tentativa de resolver a situação procurei o Procurador Alan Belarmino, 

questionando o mesmo em alguns pontos, concordei com o Procurador em partes, existiu um 

erro no passado sobre previdência, o qual o município não se importou em resolver, não estou 

falando de gestão. Vieram então as gratificações, o mesmo alegou que tudo foi transformado 

em proventos, mais não existem provas de que isso realmente foi feito, ouve varias e o mesmo 

sugeriu que os aposentados que provassem através de portaria que tem direito a gratificação 

voltará a receber, não concordei porque muitos não estão de posse do documento tampouco a 

Prefeitura disponibiliza para os aposentados por não possuir este documento, vários 

incidentes inclusive incêndios e enchentes que acarretou em perca de documentos da maioria 

dos servidores. Diante de tudo na reunião ficou praticamente resolvido que as gratificações 

iriam voltar, não conformado sugeri que a questão seja resolvida de uma vez por toda, 

transforme em proventos todos os valores das gratificações em único valor salarial, o mesmo 

momentaneamente concordou e acredito que a resolução será feita desta forma, tem ainda a 

questão da devolução do dinheiro que já foi retirado, vamos esperar qual será a posição oficial 

do Gestor, outra pauta também foi a constante pratica de atraso de salários, isso tem que 

acabar. Quero deixar claro para todos que não existem pau mandado, somos seres humanos 

pensem antes de falar qualquer coisa que possa ofender a nós que estamos de todas formas 

resolver a questão de todos. O Presidente parabeniza todos pelos pronunciamento, gostaria 

também que todos que puderem comparecer à sessão de segunda, provavelmente teremos 

uma resolução definitiva, se por ventura nada for resolvida a pauta continuará fechada, temos 



matérias importantíssimas para aprovação, mas vamos tentar resolver essa questão primeiro; 

O Vereador Brunno Leonardo Veiga Lopes saúda a todos os presentes. Jamais imaginei que 

iria presenciar uma situação como esta, salários de aposentados cortados é desumano, são 

atitudes constrangedoras não podemos de forma alguma permitir que isso continue, quero 

deixar claro minha indignação vamos lutar para resolver a questão; O Vereador Manoel Messias 

saúda a todos os presentes. Sobre ao assunto dos aposentados quero deixar claro que todos 

os vereadores desta casa estará sempre de portas abertas para todos, gostaria de pedir 

desculpas a classe pela situação, entendemos a dificuldade de todos e não concordamos com 

nada do que está sendo feito e, tenham certeza que o estiver ao nosso alcance será feito; O 

Vereador Ricardo Praxedes saúda a todos os presentes. Hoje quero expressar minha 

indignação, é uma situação insustentável, servidores que prestaram serviço a vida inteira ao 

município sendo desprezado dessa forma, a justiça infelizmente não pode tomar uma posição, 

mais esta casa sim pode lutar junto aos servidores para garantir seus direitos já adquiridos. 

Quero agradecer a todos que abraçaram essa causa e dizer que nunca em legislação nenhuma 

se trancou a pauta para ser solidário a nenhuma causa, mais essa gestão está de parabéns, os 

servidores merecem toda atenção; O Vereador Elton Costa Acioli saúda a todos os presentes. 

Sobre o assunto dos aposentado é difícil a situação, são inúmeras as lamentações sobre falta 

de dinheiro, mais temos aí obras, festas e casas luxuosas, qual é a definição de prioridade 

dessa gestão, se fizermos uma investigação as irregularidades apareceriam em todas as 

secretarias, não irei concordar nunca com coisas como esta cortar salários de aposentados é 

humilhante, pessoas que dedicaram a vida inteira a prestar serviços ao município. Quero 

parabenizar a todos os nobres pares por fecharem a pauta e prol da causa, sugiro a todos 

criarmos uma Comissão de Investigação para apurar essas irregularidades, vamos dar uma 

resposta a atitudes como estas, juntos conseguiremos tirar toda essa corrupção. O Presidente 

parabeniza o nobre pelo pronunciamento ao tempo em que lembra a todos que são várias as 

questões que temos que resolver, são corte, atrasos dentre outras situações que vem 

acontecendo ao longo do tempo, vamos resolver de uma vez por todas. Obrigado a todos; O 

Vereador Paulo Alves Cavalcanti Neto requer da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura que 

seja divulgada e disseminada a biografia do Professor e Doutor Fernando Antônio da Silva, em 

sua trajetória pegou carrego nas férias livres da nossa cidade, vendeu chapéus transformou o 

seu dia a dia de feira em pesquisa de TCC e concluiu o Curso com estudo de produção e venda 

de DVDs e CDs no território Palmarino, formado em Geografia cursou seu mestrado na 

UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas, gerenciou um estudo minucioso sobre o 

maior Programa de Transferência de Renda mais importante do Brasil – Bolsa Família dentre 

vários outros títulos e conquistas almejadas ao longo dos seus 26 anos, menino de origem 

humilde saiu da Serra da Barriga para conquistar o mundo, mais que infelizmente teve sua 

trajetória interrompida por uma morte precoce, gostaria de que sua história fosse contada ao 

mundo, tenho muito orgulho de apresentar essa a todos seu imenso legado. O Presidente 

parabeniza ao Nobre Par apela apresentação, bem como o irmão do Doutro Fernando presente 

nesta noite. 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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