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Ata da 564º Sessão Ordinária da Casa Legislativa 
 

Aos 05 dias do mês de maio do ano de 2017, no Salão nobre da 

Casa Legislativa; sob a presidência do Vereador Douglas Duarte Braga; 

Inicialmente o Presidente pede ao 1º Secretário da Casa Vereador Cícero 

Roberto Barros para fazer a chamada dos vereadores. Compareceram os 

seguintes Vereadores: Cícero Roberto Barros, Diógenes Allan Farias 

Medeiros, Douglas Duarte Braga, Ednaldo Pereira dos Santos, José Amelício 

Galdino da Silva, José Cícero Lourenço da Silva, Luiz Silva Bezerra, Michele 

dos Anjos Silva e Patrício Vilela Amorim. Em nome de Deus o Presidente 

declara aberta a sessão. Abrindo os trabalhos o Presidente comunica que 

o Procurador Jurídico não pode comparecer por motivo de saúde e pede 

a dispensa da ata onde a mesma será lida na próxima sessão; Dando 

Continuidade aos trabalhos o Presidente comunica que não há nada no 

pequeno e também no grande expediente; Não havendo nada o 

Presidente faculta a palavra aos vereadores.  A primeira a se pronunciar foi 

a Vereadora Michele dos Anjos Silva, comunica que em conversa com a 

Presidente do Sinteal, esta comunicou que entrou em contato com Milton 

Canuto com relação ao aumento, e está previsto para o dia 11 próximo a 

reunião sobre o aumento, então o estudo será feito para posterior 

elaboração do projeto; O Presidente fala que na sessão passada solicitou 

as máquinas para concerto das estradas, pede também que seja 

providenciado aterro nas mesmas para que venha melhorar ainda mais as 

estradas, diz que esta casa convocou o Prefeito para participar da sessão 

para alguns esclarecimentos e até o exato momento ainda não 

apareceu, segundo seu assessor ele está a caminho e como não há 

nenhum material de expediente suspendeu a sessão por dez minutos; 

Voltando aos trabalhos o Presidente convida o Sr. Prefeito Mailson de 

Mendonça para fazer parte da mesa e passa a palavra ao Prefeito 

Mailson; O prefeito Mailson  diz que todos os ofícios que foram enviados ao 

Executivo irá explanar suas respostas e pede que o data show seja 

colocado para melhor entendimento de todos, pois mostrará como 

recebeu a prefeitura e o que foi feito nesses quatro meses de sua gestão, 

fala também que seria mais interessante a população se fazer presente 

para analisarem juntos os pontos apresentados; Agradece as críticas 

apresentadas pelos vereadores pois assim o ajuda a trabalhar e resolver os 

problemas do caos que o município se encontra, por esse motivo o fez vir a 

esta Casa para apresentar de fato como ele pegou o município e lembra 

que só está administrando o mesmo a apenas quatro meses. Luiz Silva 

Bezerra pede uma parte e faz uma pequena explanação sobre alguns 

acontecimentos na gestão passada, diz que está sentido uma certa 

arrogância por parte desta Presidência, que não está se sentindo 

confortável que se retire; O Presidente responde que em nenhum 

momento usou arrogância com ninguém, solicitou apenas que as 
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respostas aos ofícios enviados pelo executivo fosse documentados e faz a 

leitura de todos os requerimentos  enviados ao executivo, como por 

exemplo copias dos processos licitatórios, e diz que a casa deve ter um 

devido respeito em receber documentado conforme foi solicitado. O 

Vereador Patrício Vilela Amorim diz que o senhor Presidente não devia ter 

exigido documentos coisa que apenas a explanação verbal já seria o 

bastante e que ele não poderia ter impedido de ser apresentado em data 

show, pois se um cidadão não pode usar um material para se expressar 

nenhum mais poderá usar nesta casa. O presidente diz que em nenhum 

momento impediu a apresentação em data show, somente falou que ele 

deveria ter trazido o que solicitado em documento e em nenhum 

momento o proibiu de usar; Dando continuidade a sessão o Presidente 

passa a palavra ao Prefeito Mailson para sua explanações; O Prefeito 

Mailson cumprimenta a todos presente e diz que achou melhor ele mesmo 

vim a esta casa para dar as explicações e que tentará esclarecer tudo 

que foi solicitado, começando pelos ofícios solicitados por esta casa, diz 

que desde da época em que foi prefeito era pago a insalubridade, e que 

agora mas uma vez tentará na melhor maneira possível resolver o 

pagamento desses servidores; sobre a limpeza dos açudes e barreiros, diz 

que quando assumiu a prefeitura encontrou a retro escavadeira 

quebrada, mas mesmo assim tentaram fazer a limpeza com tratores e não 

conseguiram, pois, os tratores atolaram e deve ser feito com máquina 

grande; também com relação ao salário família continuam sendo pagos 

os 5% a cada criança e não sabe dizer como está a folha; Com relação 

aos vigilantes nos órgãos está vendo como irá fazer, principalmente na 

quadra que foi construída em Terreno particular, pois na prefeitura não há 

nenhuma documentação de doação daquele terreno e que está vendo 

essa situação com o Ministério Publico; sendo resolvido isso os vigilantes irá 

proteger o patrimônio publico. Apresenta todos os extratos solicitados, 

comunica que está fazendo uma auditoria no IAPREM, para ter 

conhecimento como foi utilizado o dinheiro do servidor, reconhece que 

durante sua anterior gestão restou devido para o Instituto de Previdência; 

Diz que as notas fiscais já foram entregues a mesa sobre as obras e 

reparos, e está disponível para qualquer cidadão que tenha interesse, e 

diz que todas as licitações feitas e as que estão sendo realizadas estão 

preparando um relatório para serem entregues ao ministério público; e 

com relação a recuperação das escolas diz que depois de cinco anos ele 

vai recuperar todas as escolas, pois entrou nesse município mais de 4 

milhões de reais e nenhuma mão de cal foi passada nas escolas, e que ele 

fará o possível para reformar todas e já estão concluindo duas escolas e 

promete que as 18 escolas serão arrumadas não da maneira como queria 

mas de qualidade para que as crianças possam estudar em um ambiente 

melhor até o final do ano; e esse dinheiro foi passado por quatro contas e 

estão tentando rastrear para saber onde foi gasto esse dinheiro; diz que 
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ficou surpreendido com alguns questionamento de como ele comprou 

duas ambulâncias e mostra as notas ficais pois foi comprado com recursos 

próprios usando o FPM deste município; e que quando deixou o mandato 

em 2012 entregou a frota realmente usada mas todas em funcionamento 

e temos alguns carros na oficina e o dono da oficina diz que não entrega 

pois a prefeitura está devendo a ele da gestão passada a quantia de 

trinta e dois mil reais. Afirma que posteriormente tentará comprar mais uma 

ambulância. Faz um pequeno esclarecimento sobre as indicações com 

relação às escolas, as quais prometeu reformar. Com relação as praças já 

fez uma limpeza e já solicitaram as arvores e estão iluminando toda a 

cidade e Povoados, pois encontravam-se sem iluminação; inclusive 

encontraram débitos junto a Eletrobrás e com uma liminar conseguiram 

ligar a energia nas praças, e com relação a água está sendo construído 

uma mini adutora, e que já conversou com a Secretaria de Estado para 

saber como será utilizado esse sistema; Atendendo assim o povoado do 

Agreste, e não sabe se o projeto abrange outros povoados e que irá 

novamente à Secretaria de Estado para saber o porquê a obra está 

parada; com relação a calçamento está aguardando recursos para assim 

iniciar as obras; sobre a solicitação do Vereador Patrício Vilela Amorim diz 

que foi a Brasília e conseguiu uma emenda junta a CODEVASF que irá 

beneficiar o Conjunto Luiz Dantas, e foi a CASAL buscar informações do 

andamento para começarem as obras inclusive enviou ofício a CASAL 

doando o serviço para que possa andar mas rápido esse projeto; Com 

relação ao atendimento aos postos de saúde, está tendo um pouco de 

problema na contratação, mas acredita que logo estará tudo resolvido; 

não sabe dizer como é o sistema do PSF e irá ver como essa equipe 

poderá fazer para atender toda semana, até tentou formar novas equipes 

mais infelizmente não conseguiu; Sobre a indicação  do calçamento na 

Vila Galdino, tentará dentro das condições do município suprir essas 

reivindicações; sobre a praça do comércio está realmente precisando de 

reforma e que buscará consegui emendas para realização, e acha que 

fechar a rua isso não será possível não; Sobre a indicação de recuperação 

das casa de farinha, e diz que o município faz parte do CONDRI, e 

conversando com o pessoal responsável, o superintendente, este disse que 

iria encontrar uma posição para a reforma dessas casas; e com a reforma 

também consegue a expansão da produção da farinha até para 

merenda escolar; E comunica que todas as indicações irão ser vistas com 

bons olhos, e tentará realizar da melhor maneira possível; Foi aproveitada 

a presença do Prefeito e solicitado que dentro das possibilidades do 

município seja implantado câmaras de monitoramento na cidade; O 

prefeito responde que tem uma empresa que esta instalando na cidade 

de Senador Rui Palmeira e Carneiro e lhe ofereceu a locação, mandou 

fazer o orçamento do sistema e ele está estudando a possibilidade de 

comprar o serviço; com relação a Segurança Pública diz que esteve na 
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Secretaria de Defesa Social e solicitou ao Delegado Geral a abertura da 

delegacia, onde o mesmo foi bem claro dizendo que não tinha a mão de 

obra, na outra semana enviou o material, e ele foi bem claro se a 

prefeitura não ajudar ela volta a fechar;  E a Prefeitura irá fazer o possível 

para ajudar e espera que nesses trinta dias possamos reabrir; Com  relação 

a indicação da Vereadora Michelle dos Anjos Silva, diz que o posto dos 

Paus Preto está na justiça, pois foi inaugurada sem ter sido concluída, e 

está vendo como irá fazer para a conclusão da obra, e se não foi 

prestado contas e existe a possibilidade de perder o resto do convênio; 

Com relação ao material escolar e fardamento nas escolas, diz que iria 

trazer os processos licitatórios para mostrar que foi feito a licitação de 

material didático no valor de 600 a 700 mil reais e diz que esta sendo feita 

uma auditoria sobre essas licitações, pois  quando entrou suspendeu todas 

pois detectaram algumas irregularidades e ficou difícil para ele trabalhar 

no momento nessa área;  Feito seus esclarecimentos sobre as indicações 

solicitadas ao executivo, o Prefeito diz que está aberto a debates; O 

Vereador Patrício Vilela Amorim afirmou que foi emitida uma nota fiscal, no 

dia 31 de dezembro de 2016, em favor da empresa do Sr. Tiago Prudente e 

esta é falsa. O Presidente agradece mais uma vez a presença do Prefeito 

a esta casa, e espera que seja cumprida todas as promessas que aqui 

foram feitas, e pede a população para participarem das sessões, pois, 

hoje foi uma sessão produtiva e não tem quase ninguém assistindo as 

outras; Em seguida passa a Palavra ao Prefeito Maílson para suas 

considerações finais; O Prefeito Maílson agradece o espaço cedido para 

que ele possa esclarecer o andamento do Poder Executivo, para que a 

população fique ciente que estão trabalhando e fazendo o possível 

dentro das possibilidades do município, mas uma vez agradece o convite 

do Presidente e também aos questionamentos de todos os vereadores, 

pois assim quem cresce é a nossa cidade. O Presidente no mais agradece 

a presença de todos e a participação do Prefeito na sessão e em nome 

de Deus encerra a sessão Ordinária; e para Constar eu ___________ Redator 

de atas da Câmara Municipal lavrei a presente ata que será assinada por 

mim e pelos vereadores que a aprovam; Sala das Sessões da Casa 

Legislativa Vereador  ___________-_-__, aos 05 de maio de 2017. 


