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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

 

ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO, DA 
SÉTIMA LEGISLATURA, A SER REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2021, ÀS DEZE-
NOVE, NA SEDE PROVISÓRIA, SITUADA NA RUA RIO FORMOSO, NÚMERO VINTE 
E UM, CENTRO, JATOBÁ, PERNAMBUCO. Estavam presentes à Sessão os vereado-
res:  Antônio Joaquim de Souza, Dorilândia Alves de Araújo Pereira, Éder Rodrigo No-
gueira de Carvalho, Eudes de Albuquerque Pereira Júnior, Jailton Pereira da Silva, 
Mardônio Tolentino Varjão, Mayênio Taillon Barbosa de Lima, Nilson Oliveira Costa e 
Nivaldo Silva Dantas Júnior. A Sessão foi presidida pelo vereador, Jailton Pereira da 
Silva que constatando quórum legal, declarou “Em nome de Deus” aberta a Sessão. 
Prosseguindo, foi lida a ata ordinária do dia quatro de maio de dois mil e vinte e um. A 
ata foi colocada em discussão. Não havendo pronunciamento, foi colocada em votação 
única sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, leitura do Ofício Gab. Nº 
146/2021, que encaminha o Projeto de Lei Nº 020/2021 em Regime de Urgência Ur-
gentíssima. Logo após, leitura do Projeto de Lei Nº 020/2021 Ementa: Institui o piso 
nacional do Magistério para profissionais contratados por excepcional interesse público, 
nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 e dá outras providências. O 
Pedido para tramitação em Regime de Urgência Urgentíssima ao Projeto de Lei Nº 
020/2021 de autoria do Executivo, foi posto em discussão e votação única. Não haven-
do pronunciamento, foi aprovado por unanimidade. A sessão foi suspensa por dez mi-
nutos para emissão dos respectivos pareceres. Retornando os trabalhos legislativos, 
foram lidos os pareceres Nº 018/2021 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 
Nº 015/2021 da Comissão de Finanças e Orçamento e parecer Nº 002/2021 da Comis-
são de Educação, Saúde e Assistência Social favoráveis ao Projeto de Lei Nº 
020/2021. Os Pareceres em epígrafe foram colocados em discussão e votação única. 
Não havendo pronunciamento, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o Projeto 
de Lei Nº 020/2021 foi posto em discussão e votação única. Não havendo pronuncia-
mento, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, leitura do Projeto de Lei Nº 
017/2021 Ementa: Dispõe sobre a transmissão ao vivo, via internet, de todas as licita-
ções realizadas nos Poderes Executivo e Legislativo do município de Jatobá-PE, e dá 
outras providências, de autoria do Vereador Éder Rodrigo Nogueira de Carvalho. O 
projeto supra foi baixado, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Prosse-
guindo, leitura do Projeto de Lei Nº 018/2021 Ementa: Dispõe sobre a quitação de fatu-
ras em atraso no ato da interrupção de serviços essenciais de fornecimento de energia 
elétrica e água tratada, proíbe a suspensão do fornecimento dos serviços sem aviso 
prévio de corte de forma escrita, específica e com entrega comprovada ao consumidor 
e dá outras providências; de autoria do Vereador Nivaldo Silva Dantas Júnior. O projeto 
supra foi baixado as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças 
e Orçamento. Logo após, leitura do Projeto de Resolução Nº 003/2021 EMENTA: Insti-
tui o Banco de Ideias Legislativas no Município de Jatobá-PE, de autoria dos Vereado-
res Éder Rodrigo Nogueira de Carvalho, Mayênio Taillon Barbosa de Lima, Dorilândia 
Alves de Araújo Pereira e Mardônio Tolentino Varjão. O projeto de resolução supra foi 
baixado, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Em seguida, foram lidas 
as indicações do vereador Jailton Pereira da Silva, Nº 059/2021 para que veja as pos-



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  

Câmara de Vereadores de Jatobá 
Casa Legislativa Irani Felix da Silva 

Rua Rio Formoso, 21 - Centro - 56470-000 

CNPJ 01.615.668/0001-06         Jatobá - Pernambuco 
 

 

 

Fone fax: (87) 3851-3169  E-mail: contato@camaradejatoba.pe.gov.br     Página 2 de 6 

sibilidades de implementar um Tele Centro Informatizado, visando dar assistência as 
crianças e jovens/adolescentes, que não dispõe dos serviços de internet, residentes 
nas comunidades de Pé de Serra, Beira Rio e Distrito de Volta do Moxotó e Nº 
060/2021 para que veja as possibilidades de realizar Convênio de Auxílio Financeiro 
para o Clube Recreativo Itaparica – CRI. Logo após, leitura das indicações do vereador 
Eudes de Albuquerque Pereira Júnior, Nº 061/2021 para que seja disponibilizado nas 
Escolas Municipais, absorventes para as alunas em situação de vulnerabilidade social 
e Nº 062/2021 para que seja providenciada um equipamento de divulgação eletrônico, 
para ser colocado em praça pública, e que possa expor, de forma transparente, todas 
as informações, de interesse de nossos munícipes. Prosseguindo, leitura da indicação 
Nº 063/2021 de autoria dos vereadores: Mayênio Taillon Barbosa de Lima, Éder Rodri-
go Nogueira de Carvalho, Dorilândia Alves de Araújo Pereira e Mardônio Tolentino Var-
jão para que implemente ações voltadas para o fortalecimento da guarda municipal em 
Jatobá-PE. Continuando, leitura da indicação Nº 064/2021 de autoria da vereadora Do-
rilândia Alves de Araújo Pereira pedindo a realização dos exames do pezinho, orelhi-
nha e linguinha em recém-nascidos no município de Jatobá – PE. Em seguida, leitura 
das indicações do vereador Mardônio Tolentino Varjão, Nº 065/2021 para que seja pro-
videnciado a revitalização do Campo de Futebol de Jatobá – PE e Nº 066/2021 para 
que seja providenciado o recapeamento asfáltico das Avenidas: Olinda, Recife e Caru-
aru, localizadas no Centro de Jatobá – PE. Prosseguindo, leitura das indicações do 
vereador Antônio Joaquim de Souza, Nº 067/2021 para que seja providenciado a pavi-
mentação em paralelepípedos nas ruas Aliança e Escada, em Jatobá-PE e Nº 
068/2021 para que seja providenciado compras de notebooks para os professores do 
município de Jatobá-PE. Em seguida, leitura da indicação Nº 069/2021 de autoria do 
vereador Nilson Oliveira Costa que seja providenciada a limpeza do trecho que liga a 
Avenida Caruaru a ETA, (saída da cidade, não asfaltada) em Jatobá-PE. Em seguida, 
leitura da indicação Nº 070/2021 de autoria do vereador Mayênio Taillon Barbosa de 
Lima para que faça instalação da bomba d’água comunitária, juntamente a manutenção 
do espaço de instalação na comunidade beira rio Mari, Jatobá-PE. A palavra foi facul-
tada aos vereadores.  Com a palavra o vereador Éder Rodrigo Nogueira de Carva-
lho cumprimentou a todos, pedindo uma correção na indicação nº 063/2021, pois um 
trecho, ficou fora de contexto. Com a palavra a vereadora Dorilândia Alves de Araújo 
Pereira cumprimentou a todos reforçando sua indicação nº 064/2021, tendo em vista 
que o teste do pezinho era coletado e enviado a Recife, frisando que era lei, as cidades 
realizarem em conjunto, no município, os testes do pezinho, orelhinha e linguinha, de-
sejando que fosse logo implantado. Em seguida, disse que o Raio x do hospital, estava 
a mais de vinte dias sem funcionar, reforçando que era imprescindível que estivesse 
em atividade todos os dias e não apenas três. Por fim, parabenizou o prefeito pela or-
ganização do laboratório, pedindo, todavia, por uma questão de cautela, uma divisória, 
separando a Ala Covid 19 do laboratório. Com a palavra o vereador Antônio Joaquim 
de Souza cumprimentou a todos parabenizando o Executivo por equipará o salário dos 
professores contratados com os dos efetivos, bem como, a oficialização da Sala do 
Empreendedor, através do SEBRAE, onde, receberão um recurso, em torno de R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais) que favorecerá várias ações. Sobre o Raio x, disse 
que conversou com a administradora do hospital, sendo informado da compra do digita-
lizador, esperando sua chegada para implantação. Frisou que, por enquanto, os casos 
de emergência e urgência, eram encaminhados a UNIMAGEM em Paulo Afonso. Por 
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fim, comentou sua indicação para calçar as Ruas Aliança e Escada, assim como, da 
indicação sobre a compra de notebooks para os professores, o que auxiliará o trabalho 
remoto nessa pandemia. Com a palavra o Presidente da Mesa Diretora disse que o 
digitalizador iria permitir melhor qualidade e visibilidade do exame, aliado ao fato, que 
poderá ser enviado ao médico, onde ele estiver, para emitir o laudo. Quanto ao funcio-
namento em dias alternados, do Raio x, frisou que um técnico só podia trabalhar em 
dias alternados ou quatro horas diárias, salientando que o prefeito analisava a possibi-
lidade de contratar outro profissional, para suprir essa necessidade. Com a palavra o 
vereador Éder Rodrigo Nogueira de Carvalho cumprimentou a todos falando que po-
deriam deixar um funcionário de sobre aviso, para eventuais emergências quanto ao 
uso do Raio x. Em seguida, falou de seu Projeto de Lei nº 017/2021, no sentido de ge-
rar mais transparência nas licitações e do Projeto de Resolução nº 003/2021, coletivo 
onde também subscrevia, buscando aproximar a população do processo legislativo, 
com apresentação de ideias, sugestões e outros. Prosseguindo, falou da indicação co-
letiva onde também subscrevia, sobre o fortalecimento da guarda municipal, sendo 
mais um instrumento de combate a violência. Frisou que havia uma linha do BNDS, 
voltada a esse tipo de investimento, assim como, que o Ministério da Justiça, disponibi-
lizava carros caracterizados e viaturas, para as guardas municipais, aliado ao fato, que 
existia uma lei municipal, que não foi efetivamente implementada, esperando essa 
ação do prefeito. Na continuidade, pediu ao líder do governo, para solicitar ao prefeito, 
uma lombada, numa curva extremamente perigosa, local de vários acidentes com víti-
mas fatais, em Itaparica, próximo ao Empresarial Itaparica e a igreja Verbo da Vida. 
Apelou também, quanto a possibilidade do pagamento da gratificação aos profissionais 
na linha de frente ao combate da Covid 19, em cumprimento a Lei nº 457/2020. Na se-
quência, falou que após ser procurado, precisavam discutir sobre a questão da carga 
horária dos motoristas e vigias, onde no edital, tratava apenas das quarenta horas se-
manais, não fazendo menção, quanto as horas mensais, as quais, o prefeito atual, 
aponta que sejam cento e oitenta horas, enquanto os anteriores, indicavam apenas 
cento e sessenta horas. Por fim, falou de sua preocupação quanto ao aumento dos ca-
sos de Covid 19 no município, principalmente casos graves, apelando ao líder do go-
verno, para debater sobre esse problema. Com a palavra o vereador Mayênio Taillon 
Barbosa de Lima cumprimentou a todos parabenizando os contratados pela equipara-
ção do salário com os dos efetivos, assim como, os pares Éder Rodrigo Nogueira de 
Carvalho e Nivaldo Silva Dantas Júnior por seus Projetos de Lei nº 017/2021 e nº 
018/2021 respectivamente. Prosseguindo, falou do Projeto de Resolução nº 003/2021, 
coletivo, o qual também subscrevia, falando que as sugestões da população, poderiam 
serem colocadas em prática e também da indicação coletiva a qual também subscre-
via, visto que, o fortalecimento da guarda municipal, seria um reforço a segurança pú-
blica, quem sabe até, favorecer o retorno dos bancos e outros investimentos. Logo 
após, falou de sua indicação, sobre a instalação da bomba de água no Sítio Mari, disse 
que ela era nova e estava sem ser instalada, desde a gestão passada, agradecendo 
envio do carro pipa ao sítio, reforçando, no entanto, a necessidade também da reforma 
da casinha de proteção, bem como, uma passarela para ter a acesso a bomba. Lem-
brou em seguida, um ofício enviado em 22/02/2021, a secretaria de infraestrutura, pe-
dindo dois quebra-molas, também no Mari, para proteção das crianças, visto que era 
uma comunidade muito visitada, como também, o nivelamento do campo de futebol. 
Não sendo executado, enviou ofício em 05/04/2021 ao Executivo, obtendo resposta dia 
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26/04/2021, que os serviços solicitados, estavam dentro da programação da prefeitura, 
na ordem de prioridades, contudo, até esta data, ainda não foi concretizado, pedindo 
ao prefeito, uma atenção especial a esse pleito. Na sequência, elogiou o Executivo, por 
levar as gestantes, a cidade de Arcoverde para tomarem a vacina contra a Covid 19, 
sugerindo futuramente, que o município comprasse um frízer específico, pois essa va-
cina, requeria um armazenamento especial e com isso, diminuindo os custos com 
transportes, que podem até estar próximo do valor desta compra. Prosseguindo, co-
mentou que recebeu um comunicado do Secretário de Turismo do estado, informando 
que foi concretizado o envio da verba para a construção do mirante na Serra da Paz, 
solicitando que a parceria, estado e município fosse o mais breve possível efetivada, 
assim como, a licença ambiental e as tratativas com a CHESF. Ressaltou que se o re-
curso não for suficiente, que a prefeitura ajudasse nesse sentido, pois não poderiam 
perder esse recurso do estado. Em seguida, disse que participou da reunião com o 
SEBRAE e ficou muito satisfeito com as possibilidades de boas coisas para o municí-
pio. Na sequência, disse que estava vereador para cobrar e aplaudir quando merecido 
em benefício do povo e melhoria da cidade, convidando a população para acompanhar 
o trabalho dos vereadores e saber quem realmente queria o bem para a cidade. Num 
aparte o Presidente da Mesa Diretora disse que foi coadjuvante quanto a construção 
do mirante na Serra da Paz, salientando que o Secretário de Turismo, afirmou que a 
obra seria executada de forma direta, pelo governo do estado, com isso, isentando a 
prefeitura de qualquer responsabilidade. De pose da palavra o vereador Mayênio Tail-
lon Barbosa de Lima disse que cabia ao Executivo acompanhar a obra, no sentido 
verificar se estava conforme solicitada, buscando, a mesma linha de pensamento, mu-
nicípio e estado. Num aparte o vereador Éder Rodrigo Nogueira de Carvalho falou 
que apesar da obra ser executada pelo estado, haviam alguns trâmites a ser discutido 
com o município, como, a cessão do espaço, que ainda está sobe a responsabilidade 
da CHESF, acreditando, todavia, que a prefeitura agiria nesse sentido, tendo em vista 
que era um desejo de todos os cidadãos, sugerindo, a participação também do Legisla-
tivo, nessa matéria. Com a palavra o Presidente da Mesa Diretora falou que de fato 
faltava a cessão do local, do mesmo modo, que a licença ambiental, salientando que 
todos estariam nessa tramitação. Com a palavra o vereador Mardônio Tolentino Var-
jão cumprimentou a todos parabenizando os pares por suas indicações, assim como, o 
prefeito e os professores contratados, pela equiparação salarial. Logo após, falou de 
sua indicação quanto a manutenção do campo de futebol de Jatobá, acreditando que, 
quando houver condições o prefeito realizaria. Em seguida, enfatizou sua preocupação 
com o aumento dos casos de Covid 19 no município, sugerindo repensar as sessões 
abertas. Quanto ao Raio x, esperava que fosse logo resolvido, bem como, a contrata-
ção de outro funcionário, para que o funcionamento seja diário. Prosseguindo, lembrou 
uma indicação sua, apresentada no mês passado, tratando da visita do médico aos 
acamados, pedindo sensibilização do prefeito nesse sentido, sugerindo fazer um levan-
tamento dessas pessoas, o que elevará a qualidade de vida e a imagem do prefeito, 
pois as famílias ficarão muito gratas. Na sequência, falou da solicitação dos moradores 
do Sítio Capacitação, quanto a coleta de lixo, sinalizado pelo secretário de infraestrutu-
ra, que passará a ser coletado. Em seguida, falou que era necessário a prefeitura con-
tratar um engenheiro de pesca, para dar suporte as pequenas pisciculturas. Sobre o 
mirante, parabenizou o Secretário de Turismo do estado, por honrar sua promessa, 
esperando que o Executivo se mobilize, principalmente a respeito da licença ambiental, 
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frisando que essa obra será algo maravilhoso para o município. Por fim, falou para os 
vereadores continuarem dedicados a seu trabalho como parlamentar, sempre buscan-
do o melhor para o município. Com a palavra o vereador Eudes de Albuquerque Pe-
reira Júnior cumprimentou a todos falando que tiveram uma reunião com uma comis-
são dos guardas, onde trataram de vários assuntos, dentre eles a instalação de câme-
ras, também solicitado pelo Bradesco, para reinstalar o caixa eletrônico. Frisou que o 
prefeito estava vendo uma empresa, bem como, tinham um projeto de monitoramento, 
sugerido por um capitão da polícia, aliado ao fato de motorizar a guarda, favorecendo o 
atendimento a todo o município. Em seguida, falou da reunião com SEBRAE, com a 
presença de comerciantes e outras entidades, onde ficaram de trazer instituições para 
financiar diversas atividades, inclusive, conseguir o selo ??? para os pequenos piscicul-
tores, possibilitando comercializar seus produtos em vários outros locais de forma lega-
lizada. Lembrando que em certo momento, falou que essa gestão garantiria os direitos, 
hoje se comprovava, com a equiparação salarial dos professores contratados. Sobre 
suas indicações, disse que o painel eletrônico permitiria a população acompanhar o 
trabalho desenvolvido no município e a entrega de absorventes, minimizaria, a falta das 
estudantes, por não possuir esse item. Prosseguindo, apelou aos pares para, quando 
um edil fizer uma cobrança num órgão em Recife, que outro par, estando na capital, 
reforçasse o pleito, pois, seria em prol do município. Sobre o mirante, propôs uma reu-
nião em Recife com o Secretário de Turismo, representante da CHESF e o prefeito, o 
que dará celeridade a questão. Concluindo parabenizou a todos os pares pelas indica-
ções e a boa intenção para com o município. Com a palavra o vereador Nivaldo Silva 
Dantas Júnior cumprimentou a todos parabenizando as indicações e projetos apresen-
tados, em especial o do Executivo, pelo tratamento isonômico e demonstração de res-
ponsabilidade do prefeito, ao equiparar o salário dos professores contratados, aos efe-
tivos. Em seguida, falou de seu projeto, que trata das concessionárias de água e ener-
gia, para apresentar de forma clara o aviso de corte, inclusive, facilitar o pagamento 
das contas atrasadas a equipe de corte, para evitar essa ação. Prosseguindo, disse 
que o corte do serviço causava constrangimento ao consumidor, lembrando as dificul-
dades que todos tem passado com a situação de pandemia. Por fim, disse que quando 
o corte era realizado, o consumidor tinha todo um caminho burocrático a seguir e após 
o pagamento, ainda tinha que esperar um dia, o restabelecimento do serviço, o que 
considerava desumano e falta de respeito. Novamente com a palavra a vereadora Do-
rilândia Alves de Araújo Pereira parabenizou a indicação do par Eudes de Albuquer-
que Pereira Júnior, enfatizando que existia um Projeto de Lei nº 2.188/2021 da Depu-
tada Estadual Dulce Amorim, para garantir que o estado forneça nas escolas públicas e 
unidades básicas de saúde, os absorventes as mulheres pernambucanas de baixa ren-
da. Com a palavra o Presidente da Mesa Diretora parabenizou das proposituras apre-
sentadas, destacando que estava alarmante, os casos de Covid 19 em Jatobá, apesar 
da atenção da vigilância sanitária de saúde. Sobre a segurança pública, falou que já foi 
discutido essa situação principalmente, o sistema de monitoramento, algo solicitado 
pelas instituições financeiras, além do aumento do contingente policial, implantação do 
Plano Diretor de Segurança e reforço da guarda municipal. Questionado se cabia a ins-
tituição, sua segurança, frisaram que, cabia, da porta para dentro, da porta para fora, 
era competência do município e do estado. Salientou também, que havia uma institui-
ção financeira, disposta a instalar caixa eletrônico, algo já tratado em reunião com o 
prefeito, porém necessitava dessa segurança, reforçando, que era interesse do Execu-
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tivo, realçar a segurança, equipando e capacitando a guarda municipal e o sistema de 
monitoramento. Num a parte o vereador Éder Rodrigo Nogueira de Carvalho falou 
que foi importante, citar o plano diretor, lembrando que anos atrás, já foi discutida esse 
assunto, assim como, criar o Conselho Municipal de Segurança, também uma exigên-
cia das instituições financeiras. Frisou que seria bom repensar sobre isso, avançando 
nessa questão, parabenizando o Executivo, por estar atento ao problema da segurança 
do município. De posse da palavra o Presidente da Mesa Diretora disse que a visita 
do médico aos acamados, era contemplada pelos PSFs através do Programa Saúde da 
Família, destacando que se ficou algum paciente sem a visita, pode ser pelo fato de 
estar numa área descoberta, pois, andando pelo município, encontrou várias vezes o 
veículo da prefeitura com o médico, para realizar as visitas. Acrescentou que o prefeito 
estava vendo a possibilidade de um concurso público para ACS, todavia, não era algo 
tão rápido, pois, precisavam fazer um levantamento das áreas descobertas, da quanti-
dade de profissionais, elaborar projeto de lei, enviar ao Ministério Público, tendo em 
vista que é o Ministério da Saúde quem custeia os ACS, para depois proceder com o 
concurso público. Sobre a insalubridade, disse que já vinha discutindo sobre isso com a 
assessoria do prefeito e a coordenação de enfermagem, frisando que o Projeto de Lei 
nº 457/2020, tratava de gratificação isonômica, temporária, até perdurar a pandemia, 
lembrando que na época não existia a vacina. Entretanto, o prefeito falou que iria con-
tratar uma empresa, para fazer um levantamento sobre a periculosidade dos estabele-
cimentos de saúde, para assim, por meu de laudo técnico, especificar o grau de insalu-
bridade de cada setor e também atualizar o Projeto de Lei nº 457/2020, contemplando 
todas as categorias. Em seguida, parabenizou o pedido da divisória do laboratório e a 
Ala Covid 19, frisando que cobraria esse pleito a secretária de saúde e ao prefeito. 
Concluindo, disse que na próxima sessão, apresentaria uma indicação para que par-
ques, praças públicas e escolas, tenham brinquedos para as crianças com necessida-
des especiais, principalmente, para os autistas, ressaltando que já tratou do tema com 
o prefeito e o mesmo tinha o mesmo pensamento, apontando que também iria buscar 
uma emenda parlamentar para esse pleito. E nada mais havendo a tratar, o Presidente 
da Mesa Diretora declarou “Em nome de Deus“ encerrada a sessão, convidando a 
todos para Sessão Ordinária a ser realizada dia 08 de junho de 2021. Eu, Gislaine Ma-
ria Araújo Santana, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada 
pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Jatobá, Pernambuco. Sala das Sessões, 
aos 18 de maio de 2021. 
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