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Ata da Vigéma Quarta Sessão Ordinária do Segundo Período Legislativo de 
2022, realizada em 11 de agosto de 2022. 
 
Presidente: Ver. Nilton Paes Cardoso. 
 
Primeira Secretária: Verª Edna Maria Bezerra Ferreira. 
 
Segundo Secretário: Verª Maria Núbia de Souza Lacerda. 
 
Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 
horas, no Plenário Ver. “Raimundo Sebastião Dias”, o senhor presidente 
verificando haver quorum, invocando a benção e a proteção de Deus, declarou 
aberta Vigésima Quarta Reunião Ordinária do segundo período legislativo da 
segunda sessão legislativa da atual legislatura. Solicitou a servidora Ana Maria 
Vaz Lobato para fazer as anotações necessárias para a digitação da ata 
referida  sessão. Dando inicio ao Pequeno Expediente, o senhor presidente 

verificando não haver correpondências a serem lidas, com o tempo máximo 
de cinco concedeu a palavra ao vereador Dirceu Silveira, que 
cumprimentou a todos e ressaltou que devido os últimos acontecimentos 
que vem acontecendo no hospital sobre o vídeo que saiu, de um lado o 
conselheiro do Conselho Municipal de Saúde, de outro estava a diretora do 
hospital, então foi marcada uma reunião com o presidente do conselho, 
senhor Arildo Reis e Luiz Alberto, que é o secretário do Conselho 
Municipal Saúde, para que fosse feita uma visita ao hospital, diga-se de 
passagem, não foi fiscalização, foi somente uma visita para poder entender 
como estar realmente a situação do hospital e como as coisas estão 
acontecendo, foram muito bem atendidos pelos funcionários, recebendo 
uma série de informações enquanto a diretora chegava, e quando ela 
chegou tiveram uma conversa muito boa, não houve de ambas as partes 
alguma coisa que viesse ofender. Pediu ao vereador Paulo, como líder de 
governo, que possa ir lá buscar essas informações, saber o que está 
acontecendo, qual a previsão de se regularizar, para que os vereadores 
possam também repassar informação a comunidade, porque são cobrados 
com relação a isso, e uma das situações é que o laboratório não está 
realizando exames básicos há dois anos, como glicemia, hemograma, 
colesterol, glicose, e a informação dada pela diretora é que tem uma 
máquina, que há mais de dois anos chegou e que até hoje não conseguiram 
colocar para funcionar. E com relação aos medicamentos, informações que 
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obtiveram de dentro da farmácia, é de que a medicação que está chegando 
não atende quinze dias das demandas do município. Outra situação citada 
foi com relação a cozinha, é humanamente impossível trabalhar naquele 
local, totalmente quente, tem que se colocar a coife em cima do fogão e 
colocar uma central de ar. O vereador Paulo Ronald usou da palavra para 
cumprimentar a todos e responder alguns questionamentos, parabenizou os 
vereadores de oposição pela visita ao hospital, que foram ver de perto como 
se encontra, e com relação ao vídeo divulgado disse que a carne com osso 
não é servida aos pacientes, é para os plantonistas que se alimentam e 
querem fazer uma comida diferente, então faltou o senhor Jesiel esclarecer 
essa parte, ele só aparece lá para almoçar; é uma pessoa que não merece 
credibilidade, pois há relatos de que chega bêbado, fora de hora e há relatos 
também de que ele danifica as máquinas do hospital para não trabalhar, 
teria que cumprir as quarentas horas semanais, mas não cumpre, inclusive 
chegou a invadir o gabinete do prefeito sem autorização para insultá-lo. E 
com relação aos exames básicos, disse que obteve a informação de que o 
laboratório está realizando alguns exames básicos, e com relação aos 
medicamentos, tudo que é direcionado ao município é investido em 
medicamentos, infelizmente todos sabem que o município não consegue 
atender toda população, mas tenta garantir pelo menos os remédios dos 
pacientes e algumas coisas básicas da farmácia. O senhor Presidente 
verificando não existir mais oradores inscritos, solicitou ao servidor 
Antonio Serrão para fazer a leitura do resumo da Vigésima Reunião 
Ordinária, realizada em 30 de junho de 2022. Feita a leitura, colocou em 
discussão e como ninguém discutiu, colocou em votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Dando prosseguimento, na primeira parte da Ordem do 
Dia, solicitou ao servidor Antonio Serrão a apresentação do Requerimento 
de nº 001/2022, de autoria do vereador Rondineli de Almeida Costa. Após a 
leitura, o senhor Presidente verificando não existir mais matéria para a 
primeira parte, passou a segunda parte da Ordem do Dia, e verificando não 
existir matéria, passou às Explicações Pessoais. Pela ordem de inscrição e 
tempo de cinco minutos, concedeu a palavra ao vereador Junior Borges, 
que cumprimentou a todos e com relação ao posicionamento do senhor 
presidente sobre a regional do Cemitério, disse que quem o dera poder 
resolver esse problema; as crianças não podem sofrer as consequências. 
Frisou que durante dois anos de mandato nunca teve nenhum requerimento 
executado pelo gestor, tanto da cidade quanto do interior; sempre foi 
vereador da situação e ganhou eleição apoiando o prefeito. Pediu ao líder de 
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governo que leve ao prefeito essas situações que presenciaram no hospital, 
principalmente com relação à farmácia, que não tem os remédios básicos, 
pois os medicamentos que tem, não dá para atender quinze dias. É muito 
triste ver os servidores trabalhando na cozinha, é muito quente e 
desconfortável, tem apenas um ventilador. Ressaltou ainda que não foram 
ao hospital para prejudicar ninguém, mas sim para fiscalizar e melhorar o 
atendimento.                                                                                                                             
Com a palavra o vereador Irineu Pandilha, que cumprimentou a todos e 
para não se tornar muito repetitivo, ressaltou que a saúde do município 
precisa ser fiscalizada, tanto na cidade quanto no interior, se existe 
remanejamento, então tem que remanejar para ajudar a saúde. 
Parabenizou o vereador Carlinho pela passagem de seu aniversário! O 
vereador Dirceu Silveira fez uso da palavra, que cumprimentou a todos os 
presentes e ressaltou que o vereador Paulo fez várias colocações com 
relação ao funcionário do hospital, se ele aprontou tudo isso, era para ter 
sofrido alguma punição por parte da administração, se o presidente colocou 
uma regra para chegar mais cedo então tem que seguir. Se no vídeo alguém 
tivesse falado que a carne com osso era para os funcionários, nada disso 
teria acontecido, e se a direção do hospital não está dando certo, é melhor 
trocar, para que não haja bagunça, essa situação já chegou no limite, pois 
virou causa pessoal, e com isso quem sofre é a população. O vereador 
Rondineli Costa cumprimentou a todos os presentes e agradeceu por mais 
um semestre de trabalho. Aproveitou o momento para agradecer também a 
bancada de oposição que foi até o hospital fazer a visita e ver in loco o que 
ocorreu, e como legislador irá fiscalizar também e verificar o ocorrido. 
Convidou a todos os vereadores da base na Unidade Mista para fazer essa 
visita. Desejou a todos um excelente dia. O vereador Sebastião Santana 
cumprimentou a todos e desejou um excelente retorno aos vereadores nesse 
segundo semestre. O regimento interno da Casa proíbe filmagem, as sessões 
são abertas apenas para serem assistidas, tem que ter autorização da Mesa 
Diretora para fazer esse procedimento. Com relação a escola do Riozinho 
disse que o prefeito já está no local para autorizar a construção, desde a 
administração do ex-prefeito Miguel Santana esses trabalhos vêm sendo 
realizados, e já evoluiu muito; no Furo Seco tem uma escola com oito salas 
de aula, mas elogiar que é bom, ninguém elogia, só veem o lado que não está 
pronto. Disse que tem respaldo para falar, pois têm cinco mandatos. Deus 
abençoe a todos.  O vereador Altemis Monteiro usou da palavra para a 
todos os presentes e agradeceu a Deus por mais uma sessão. Parabenizou o 
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vereador Carlinhos pela passagem do seu aniversário e pela passagem 
também do aniversário de 93 anos de seu genitor. Ressaltou que ouvindo 
atentamente as falas de cada vereador, disse que todos têm suas 
prerrogativas, e uma delas é fiscalizar. Disse ainda que quando ainda não 
era vereador foi muito mal recebido pelos funcionários de uma 
determinada escola, mas graças a Deus hoje pode sair e entrar em qualquer 
repartição. O País está mais uma vez em um processo de eleição, o 
legislativo deve estar sempre atento, assumindo seus serviços com 
responsabilidade. Agradeceu ao presidente e aos secretários pelo belíssimo 
trabalho. O senhor Presidente usou da palavra cumprimentando a todos os 
presentes e agradeceu a Deus pela sua proteção. Ressaltou que estarão 
saindo pelo município correndo atrás de votos presando sempre o respeito 
por todos. Lembrou que no início do ano de 2013, a unidade básica parou 
de realizar os exames básicos, pois existiu a nomeação dos candidatos que 
passaram no concurso público, vindo pessoas sem compromisso para o 
munícipio, e nessa época veio um cidadão efetivo e montou seu próprio 
laboratório, realizando então todos os exames básicos; são situações 
lamentáveis, mas a administração permitiu que isso acontecesse. Disse que 
as reinvindicações dos colegas vereadores são importantes e tudo que é bom 
para o município tira proveito, mas pediu aos vereadores muito cuidado 
com as falas, pois elas têm muito poder e podem prejudicar o município. 
Verificando não haver mais oradores inscritos e nada mais tendo a tratar 
na presente sessão, declarou encerrada a mesma e marcou a próxima para 
o dia 13 de setembro de 2022, às nove horas. Plenário Ver. “Raimundo 
Sebastião Dias”, em 11 de agosto de 2022. Com a presença dos senhores 
vereadores: Nilton Paes Cardoso, Edna Maria Bezerra Ferreira, Maria 
Núbia de Souza Lacerda, Sebastião Baia Santana, Altemis Fernandes 
Monteiro, Rondineli de Almeida Costa, Paulo Ronald França Pereira, José 
Borges da Silva Junior Irineu Pandilha Pinheiro, José Carlos Nunes dos 
Santos e Dirceu de Lima Silveira.  
 


