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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 

 
 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATI-
VO DA SEXTA LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ, REALIZA-
DA AOS VINTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO, ÀS 
DEZENOVE HORAS E TRINTA MINUTOS, NA SEDE PROVISÓRIA, SITUADA NA 
RUA RIO FORMOSO, NÚMERO VINTE E UM, CENTRO, JATOBÁ, PERNAMBU-
CO. Estavam presentes à Sessão os vereadores: Cleomar Diomédio dos Santos, 
Eduardo Gomes de Sá Júnior, José Dantas de Lima, Jailton Pereira da Silva, José 
Ronaldo do Nascimento, José Marcionilo de Barros Filho, Mardônio Tolentino Var-
jão, Nilson Oliveira Costa e Sandro Rogério Gomes Barbosa. A Sessão foi presidi-
da pelo vereador, Cleomar Diomédio dos Santos que constatando quorum legal, 
declarou “Em nome de Deus” aberta a Sessão. Prosseguindo, o Presidente da Me-
sa Diretora solicitou a funcionária Marlene Alves Rangel, que fizesse a leitura da 
Ata ordinária do dia seis de fevereiro de dois mil e dezoito. Em seguida, a Ata foi 
colocada em discussão. Não havendo pronunciamento, foi colocada em única vo-
tação sendo aprovada por unanimidade. Logo após, foi feita a leitura do parecer nº 

004/2018 da comissão de Legislação Justiça e Redação Final favorável ao Projeto 
de Emenda a Lei Orgânica Municipal Nº 001/2018. O parecer em epígrafe foi colo-
cado em discussão, não havendo pronunciamento, foi posto em votação única, 
sendo aprovado por unanimidade. Logo após, o Projeto de Emenda a Lei Orgânica 
Municipal Nº 001/2018 foi posto em discussão e primeira votação. Não havendo 
pronunciamento, foi aprovado por unanimidade. Continuando, leitura do Requeri-
mento Nº 002/2018, de autoria do Vereador Jailton Pereira da Silva, pedindo infor-
mações referentes à liberação e execução das Emendas Impositivas apresentadas 
em 2016 e 2017. Colocado em discussão. O vereador Jailton Pereira da Silva 
cumprimentou a todos e disse que a receita municipal se manteve estável e não 
justificava o não cumprimento das emendas impositivas. Com a palavra o vereador 
Mardônio Tolentino Varjão cumprimentou a todos e disse que a prefeita falou que 
iria ver como proceder, quanto as emendas impositivas de 2016 e 2017 e as de-
mais que surjam, não iria se opor. Novamente com a palavra o vereador Jailton 
Pereira da Silva disse que não via nenhum empecilho ao cumprimento das emen-
das impositivas. Com a palavra o Presidente da Mesa Diretora disse que também 
conversou e cobrou da prefeita a execução das emendas impositivas. Com a pala-
vra o vereador José Dantas de Lima cumprimentou a todos e disse que não via 
desculpa plausível, quando a prefeita disse não ter cumprido a emenda impositiva 
em 2017, por não ter tido conhecimento, vez que sua assessoria, tinha a obrigação 
de saber, esperando que a deste ano, fosse executada. Novamente com a palavra 
o vereador Mardônio Tolentino Varjão disse que com certeza a deste ano a pre-
feita iria cumprir. Posto em votação única, o Requerimento Nº 002/2018 foi aprova-
do por unanimidade. Em seguida, leitura do Requerimento Nº 003/2018, de autoria 
do Vereador Eduardo Gomes de Sá Júnior, solicitando realização de 01 (uma) au-
diência pública com representantes da CELPE, para dar explicações sobre as 
constantes quedas de energia elétrica em nosso município de Jatobá –PE. Em dis-
cussão, o vereador Eduardo Gomes de Sá Júnior cumprimentou a todos pedindo 
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apoio dos pares e empenho do Presidente da Mesa Diretora, no sentido de buscar 
melhoria do serviço de fornecimento de energia, visto que a situação era vergonho-
sa e calamitosa em nosso município. Com a palavra o Presidente da Mesa Direto-
ra disse que o requerimento seria encaminhado a CELPE. Posto em votação única, 
o Requerimento Nº 003/2018 foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi feita a 
leitura da Indicação Nº 006/2018, de autoria do Vereador Eduardo Gomes de Sá 
Júnior para que seja enviada esta Indicação ao Exmo. Senhor Deputado Estadual 
Rodrigo Novaes PSD, para que o mesmo possa interceder junto a CELPE, para 
que sejam tomadas providências urgentes em relação a constante falta de energia 
elétrica em Jatobá - PE. Continuando, leitura da Indicação Nº 007/2018, de autoria 
do Vereador José Dantas de Lima para que sejam tomadas providências na maior 
brevidade possível, em relação ao telhado do Mercado Público Municipal, que pre-
cisa ser reformado. Logo após, leitura da Indicação Nº 008/2018, de autoria do Ve-
reador Jailton Pereira da Silva para que neste exercício financeiro de 2018, a Pre-
feitura realize audiências públicas com a sociedade jatobaense (Orçamento Partici-
pativo), para definir onde serão investidos os recursos disponíveis do Município de 
Jatobá-PE. A palavra foi facultada aos vereadores. Com a palavra, o vereador 
Jailton Pereira da Silva cumprimentou a todos e justificou que a aquisição do tra-
tor, comentado em sessão passada, foi mérito de todo um grupo de pessoas e o 
grupo de vereadores da oposição e não só dele. Em seguida parabenizou os pares 
pelas discussões das matérias apresentadas, agradecendo o apoio ao seu reque-
rimento. Frisou a retomada do laboratório do hospital de Itaparica bem como, reto-
mada de alguns postos de saúde que estavam parcialmente fechados. Em seguida, 
disse que o fechamento das escolas do Mari e Fazenda Grande foi um processo de 
nucleação mal feito, não podendo ser feito no imediatismo. Salientou que a comu-
nidade se reuniu e fez um abaixo assinado e ele foi incumbido de levar ao Ministé-
rio Público onde aguardavam um posicionamento esperando que a prefeita tam-
bém reveja essa decisão. Em seguida, as comunidades envolvidas, convidavam 
para uma reunião, quinta-feira à tarde, solicitando que o Presidente da Mesa Dire-
tora, convidasse a secretária de educação. Prosseguindo, falou da sua tristeza da 
falta de pagamento de férias, licenças, horas extras, insalubridade e obrigações 
patronais da prefeitura, direitos do trabalhador, frisando que o sentimento de todos 
que se sente lesados é de buscar a justiça. Comentou visitas na zona rural, consta-
tando problemas nas passagens molhadas do Bem Querer de Baixo e Umburanas, 
frisando a possibilidade do Executivo barganhar sementes com os agricultores, for-
talecendo a agricultura local. Por fim, falou da triste situação dos esgotos a céu 
aberto nos bairros Jatobá II e Boa Esperança. Com a palavra o vereador José 
Dantas de Lima cumprimentou a todos e esclareceu que a chuva que fez referen-
cia que alagou o mercado público, ocorreu dia 10/02. Em seguida, quis saber qual 
encaminhamento era dado as indicações aqui apresentadas por que não recebia 
nenhum retorno. Por fim, registrou voto de pesar pelo falecimento da esposa do Sr. 
Jaime Hermes da Cruz a Sra. Maria Júlia da Cruz e que fosse informado à família. 
Com a palavra, o vereador José Ronaldo do Nascimento cumprimentou a todos e 
reforçou a Indicação Nº 006/2018, pois considerava falta de respeito da CELPE 
para com a população, precisando urgente de uma solução. Em seguida, fez uma 
indicação verbal ao Executivo solicitando rever a situação da falta de água na co-
munidade Caldeirão, junto a COMPESA. Por fim, disse que apoiava o requerimento 
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do edil Jailton Pereira da Silva. Novamente com a palavra o vereador José Dantas 
de Lima disse que era solidário ao requerimento do edil Eduardo Gomes de Sá 
Júnior, frisando que a estrutura da iluminação vem desde o surgimento da cidade 
de Jatobá, precisando que algo realmente fosse feito para melhorar. Novamente 
com a palavra o vereador José Ronaldo do Nascimento disse que já enviou tam-
bém uma indicação a CELPE sobre os problemas com a energia e ainda não teve 
resposta. Com a palavra, o vereador Eduardo Gomes de Sá Júnior cumprimentou 
a todos, parabenizando as aprovações das matérias desta noite. Sobre o forneci-
mento de energia elétrica, disse que o momento era de turbulência, solicitando ce-
leridade no encaminhamento das matérias apresentadas nesse sentido, para que, 
em audiência pública o povo possa mostrar seu descontentamento. Sobre a transi-
ção de Itaparica, quis saber do líder do governo quando iria, acontecer à audiência 
pública. Por fim, como foi questionado, quis saber por que o Raio X do hospital não 
funciona. Novamente com a palavra o vereador Mardônio Tolentino Varjão se 
solidarizou com a dor do Sr. Jaime Hermes da Cruz, falando pra essa Casa Legis-
lativa fazer uma Moção de Pesar. Sobre a situação do mercado público disse que 
em 2015, fez uma indicação solicitando melhorias em toda a estrutura, mas que 
conversaria com a prefeita sobre isso. Sobre o requerimento nº 002/2018, falou que 
a prefeita iria executar. Quanto à nucleação das escolas disse que seria bom pros 
alunos e que o deslocamento seria feito com monitores, além do fato de diminuir 
despesas. A respeito dos direitos trabalhistas dos servidores, disse que os de 
2017, seriam cumpridos, os demais, era impossível a administração pública. Sobre 
as quedas de energia, disse que era competência da CELPE, todavia iriam buscar 
melhorias. Quanto à transição de Itaparica, disse que a prefeita encaminhou ofício 
a CHESF e estavam aguardando resposta para assim convidar todos pra audiên-
cia. Por fim, sobre o Raio X disse que tiveram problemas com falta de pagamento, 
a empresa veio e levou alguns equipamentos, porém estavam regularizando a situ-
ação. Novamente com a palavra o vereador Jailton Pereira da Silva registrou seu 
sentimento pelo falecimento da Sra. Maria Júlia da Cruz. Prosseguindo, frisou que 
uma nucleação tem que ser bem planejada e que os alunos ainda continuavam em 
salas multiseriadas. Quanto aos direitos dos servidores, em conversa com a prefei-
ta houve uma sinalização que ela pagaria, frisando que houve uma licitação de 
mais ou menos R$ 100.000,00 (cem mil reais) para propaganda e o servidor não 
deveria ser lesado. Por fim, divulgou a tradição do povo Pankararu, pedindo a pre-
sença dos demais pares e investimento público. Novamente com a palavra o vere-
ador Mardônio Tolentino Varjão disse que na sua concepção a nucleação benefi-
ciaria os alunos. Quanto os direitos trabalhistas dos servidores, disse que se a jus-
tiça determinar, a prefeita iria cumprir. Sobre a licitação, disse que era até R$ 
100.000,00 (cem mil reais). Novamente com a palavra o vereador Jailton Pereira 
da Silva disse que a licitação ultrapassou os R$ 100.000,00 (cem mil reais) e já foi 
70% (setenta por cento) liquidado. Novamente com a palavra o vereador Mardônio 
Tolentino Varjão disse que maiores informações era procurar o presidente da lici-
tação. Novamente com a palavra o vereador José Dantas de Lima disse que o 
débito existente na prefeitura, era do município e o gestor, assim, assume todos os 
problemas existentes. Sobre as férias acumuladas, pela CLT, acumula-se duas, a 
partir daí, se perde. No órgão público municipal, como é estatuto, teria que ver o 
que diz o estatuto, todavia, o direito prescreve se não for requerido. Com a palavra 
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o Presidente da Mesa Diretora disse que os pais não devem aceitar o fechamento 
de escola na comunidade, vez que, a comunidade se desenvolve, a partir de uma 
escola. Tinham que ver outra forma de resolver o problema, pois a comunidade não 
quer e também a Câmara de Vereadores não foi informada dessa nucleação. Por 
fim, sobre a energia elétrica, disse a situação era precária e que encaminharia com 
urgência o ofício a CELPE para a audiência pública. E nada mais havendo a tratar, 
o Presidente da Mesa Diretora declarou “Em nome de Deus“ encerrada a sessão, 
convidando a todos, para a próxima Sessão Extraordinária a ser realizada, dia 27 
de fevereiro de 2018. Eu, Gislaine Maria Araujo 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 20 de fevereiro de 2018. 
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