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Ata da Décima Terceira Reunião Ordinária, no Primeiro Período Anual, da 
Quarta Sessão Legislativa, da Décima Sétima Legislatura, em 26 de maio 
de 2020, às 10h05, no Plenário Virtual da Câmara Municipal do Cabo de 
Santo Agostinho, sob a presidência do Vereador Vicente Mendes. 

 
Aos 26 dias de maio de 2020, às 10h05, no plenário virtual da Câmara 
Municipal do Cabo de Santo Agostinho - PE, presentes os Vereadores: Amaro 
Honorato da Silva (Amaro do Sindicato), Augusto César da Cunha Paiva 
(César Paiva), Edna Gomes da Silva, Flávio Átila da Silva Leite (Flávio do 
Fórum), Gessé Valério de Oliveira, José de Arimatéia Jerônimo Santos, 
José Domingos dos Santos, José Feliciano de Barros Júnior (Cianinho), 
Maria Tereza Claudina de Araújo Silva (Tereza da Bomboniere), Mário 
Anderson da Silva Barreto (Anderson Bocão), Neemias José Silva, 
Ricardo Carneiro da Silva (Ricardinho), Ronaldo Francisco dos Santos, e 
Vicente Mendes Silva Neto (Neto da Farmácia) se reuniram ordinariamente 
para a 13ª Reunião Ordinária, no Primeiro Período Anual, da Quarta Sessão 
Legislativa, da Décima Sétima Legislatura. Havendo número regimental, o 
Presidente declara abertos os trabalhos desta reunião. Feita a chamada 
nominal dos Vereadores, pelo Primeiro Secretário, foi constatada a presença 
dos Vereadores supracitados, a ausência dos parlamentares: Carlos José 
Mendes Silva (Galego da Farmácia), que apresentou atestado médico; 
Ezequiel Manoel dos Santos, que apresentou justificativa, o falecimento de 
sua avó; e Jefferson Marcos Bezerra. Logo após, foi aberto Grande 
Expediente com os seguintes Edis inscritos: Vereador José de Arimatéia que 
questiona o sentido das sessões virtuais, fala sobre projeto de lei que 
apresentou sobre o vale alimentação e não teve resposta, questiona outras 
proposições fora do tema da pandemia, defende o papel de fiscalizar, e afirma 
que muitos estão com dificuldade de alimentar, quer saber sobre o seu projeto 
de lei que foi protocolado e até agora a Câmara não deu nenhuma resposta, 
informa que fez representação no Ministério Público, pois há um sobrepreço na 
construção dos hospitais de campanha,  critica a ida do Prefeito para as redes 
sociais, informa que a coordenadora do Hospital, Daniele, diz que no hospital 
só tem dois respiradores, um do Hospital Infantil e um do Mendo Sampaio; 
Vereador Ricardo Carneiro que sugere que se tire de pauta as matérias que 
não sejam relacionadas com o momento da pandemia, lamenta quando se 
reprova uma comissão especial, diz que a comissão de saúde é natimorta, pois 
foi composta de forma irregular, fala que foram cinco portarias editadas sobre 
as comissões, exige que se revogue a portaria da comissões, questiona que a 
comissão de saúde está fiscalizando e o Vereador Mário Anderson não está 
em nenhum momento junto com a comissão, mesmo fazendo parte, diz que já 
formalizou providência regimental na Presidência, e fez consulta a 
procuradoria, pede reparações nas comissões, defende que são composições 
que não respeitam o Regimento e nem a Lei Orgânica; Vereador Mário 
Anderson que cumprimenta o Presidente, e diz que ficou surpreso com a fala 
do Vereador Ricardo, mas diz realmente não foi comunicado de nenhuma ação 
da comissão permanente de saúde, diz que tem dificuldade com a 
comunicação da Câmara, mas evita polêmica, informa que perdeu uma prima 
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por conta da covid-19, diz que não foi chamado pra nenhuma das reuniões, 
mas afirma que se for convidado irá sim, fala sobre o Delegado, diz que ele 
tenta implantar medo nas pessoas, desrespeita essa Casa nas redes sociais, 
defende que para se disputar um cargo político precisa de mais elegância, 
afirma que o delegado vendeu o mandato em Carpina, diz que o delegado não 
tem identidade com o Município, pede respeito pois é um cidadão e não vive 
desrespeitando ninguém nas redes sociais; Vereador Flávio Átila que pede 
Questão de Ordem para que a sessão seja suspensa, tendo em vista o 
falecimento da avó do Vereador Ezequiel Manoel; o Presidente explica que por 
ter sabido na hora da sessão, não tem como suspender; de volta ao Vereador 
Flávio Átila, este pede apoio ao projeto que também é de sua autoria e está na 
pauta hoje, afirma que seu mandato está voltado para fiscalizar os recursos 
que estão vindo, fala sobre a apuração de irregularidades no Rio de Janeiro, 
pede que o gestor tenha muito cuidado no trato da coisa pública, diz que está 
acompanhando, e já viu algumas irregularidades, fala sobre o gasto de um 
milhão de reais de cestas básicas, e a contratação da empresa que vai 
fornecer o cartão alimentação para os alunos da rede municipal por R$ 
1.500.000,00 de reais, e mesmo assim os alunos não receberam nada, espera 
que o Prefeito tome providências, pede que se mande ofício para a Secretária 
de Educação pois os alunos estão nas suas residências passando fome e diz 
que vai fiscalizar toda essa aplicação de recursos; Vereadora Edna Gomes que 
esclarece a situação sobre o sobrepreço do hospital de campanha, sugere que 
se entre no site do Tribunal de Contas do Estado para ver que o próprio 
Município procurou o tribunal para pedir orientação sobre os valores com a 
empresa que tinha oferecido a proposta, para que se explicasse o porquê 
desse valores, sustenta que o TCE vai deliberar sobre os valores, afirma que 
houve um primeiro pagamento, e na segunda parcela se for confirmado o 
sobrepreço, esses valores serão glosados, defende que é importante passar 
essas informações com responsabilidade, afirma ficar triste que as pessoas, 
nesse momento, queiram fazer palanque político, oferece voto de pesar à 
família do Vereador Ezequiel Manoel, defende que é preciso bom senso, que 
neste lugar que a população colocou se aja com responsabilidade, sem 
distorcer informação para tirar proveito eleitoreiro, afirma que o TCE está 
atento a tudo que está acontecendo; Vereador José Feliciano que fala sobre a 
proposição que apresentou que versa sobre um raio-x móvel no isolamento, 
afirma que já adiantou o assunto com o Prefeito, diz que faz isso, pois que o 
papel do Vereador é de reivindicar para que a saúde possa atender as 
pessoas, defende que não se faz necessário fazer plantão em hospital, e o que 
interessa ao povo é a boa vontade, a vontade de fazer, afirma que não se pode 
confundir proposições com provocações, comunga com a Vereador Edna 
Gomes pois ela traz as informações necessárias para a população cabense, 
afirma que desde o início o TCE vem acompanhando, e o texto do Presidente 
do TCE diz que foi provocado pelo próprio Poder Executivo, parabeniza ao 
Prefeito e a Gestão que vêm se pautando na fiscalização, tanto que chamou o 
Tribunal de Contas, informa que ontem foi publicado no diário ofícial a 
suspensão e glosa do que foi apontado previamente pelo Tribunal, afirma que o 
povo está satisfeito com os atendimento, defende que tem pautado a sua 
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política em proposições, e os que pautam em provocações o resultado virá com 
o reconhecimento do trabalho ou não pelo povo da cidade; Vereador César 
Paiva que primeiro se solidariza com o Vereador Ezequiel Manoel em virtude 
do falecimento de sua avó, parabeniza a vereadora Edna Gomes e ao 
Vereador José Feliciano pela explicação sobre o hospital de campanha, diz que 
a oposição usa artifícios de fake news para tentar atrapalhar uma gestão que 
tem feito um trabalho brilhante, diz que se pergunta qual a preocupação 
quando se faz uma indicação para uma praça ou pista de cooper, defende que 
sempre trabalhou sem mandato buscando melhoria na qualidade de vida das 
pessoas, pois, assim elas vão estar com menos riscos de doenças, afirma que 
o Vereador José de Arimatéia está tendo de explicar para população a licença 
que tirou para assumir na Câmara, diz que o Vereador José de Arimatéia 
critica, mas a Charneca já recebeu a segunda academia da cidade, e a 
população está satisfeita, defende que o Governo está fazendo ações que são 
até copiada por outras cidades, diz que os parlamentares poderiam estar todos 
unidos, e que a verdade vai prevalecer, pois o Prefeito vem desempenhando 
um bom trabalho, afirma que a Comissão de Saúde vem fazendo suas visitas 
sim e os Vereadores que se sentirem a vontade fiscalizem com a Comissão, 
pois esse é o papel do Vereador, e o resultado é positivo pois o Governo é 
coerente e está enfrentando de frente todos os problemas; Vereador Gessé 
Valério diz que os discursos foram proveitosos, mas que é necessário se 
preocupar com a pandemia no Município que é universal, diz que ao invés de 
criticar a oposição tem de ajudar, informa que faleceu um parente seu, afirma 
que seu compromisso é com o povo, diz que era muito bom que não tivesse 
uma doença dessa, fala sobre o desemprego que é grande, discorre sobre 
diversos problemas causados pela pandemia na população, parabeniza os 
Vereadores Edna e Feliciano pelas explicações dadas, pede que a Câmara 
esteja unida para fazer o melhor pela cidade, e diz que o importante é saber, 
estar unido para fazer o melhor para nossa cidade; Vereador Ronaldo Santos 
que oferece Votos de Pesar ao Vereador Ezequiel Manoel, fala sobre a 
pandemia e a quantidade de pessoas conhecidas que chegaram a óbito, 
parabeniza os Vereadores Edna Gomes e José Feliciano pelas explicações, diz 
que a Comissão, mesmo não agradando a todos os Vereadores, têm feito o 
seu papel, defende um maior fortalecimento para que todos que fazem parte da 
comissão participem, diz que fica feliz quando vai em algum espaço público e 
encontra outros Vereadores, pois é preciso que as forças estejam unidas para 
poder ajudar a população, sobre a auxílio alimentação, diz que a Secretária de 
Educação informou que já vai ser pago, no valor de R$ 46,00, explica que o 
Fundo Nacional envia R$ 8,00 ou 9,00 reais para a merenda de cada aluno, e 
que o montante maior sempre foi do Município, afirma que a Secretária de 
Educação confirmou o pagamento dos 32 mil alunos da rede municipal, 
defende que está fazendo a sua parte e informa que essa semana vai 
novamente cobrar a entrega do auxílio alimentação; Vereador Vicente Mendes 
que oferece um Voto de Pesar para o Vereador Ezequiel Manoel, fala sobre o 
trabalho das comissões, diz que vem sempre acompanhando todo o trabalho 
das comissões, defende que o trabalho dessas comissões não é fake news, diz 
que fica triste quando vê a oposição só atrapalhando e tirando o crédito do 
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trabalho e parabeniza a quem está no enfrentamento, dá os parabéns ao 
Prefeito pelo trabalho que vem desenvolvendo, afirma que não é fácil, é um 
desafio muito grande, fica surpreso com o Vereador Ricardo que por ter 
perdido a votação, não se conformou e  querer tirar o foco e dizer que a 
comissão de saúde não existe, mas a comissão existe e está trabalhando, por 
isso o incômodo do Vereador, explica o porquê das alterações nas comissões 
permanentes, e diz que houve modificação quando teve alteração nos 
Vereadores que fazem a Casa Vicente Mendes, diz que fica triste com as 
críticas do Vereador Ricardo a sua gestão, defende que o povo está vendo o 
trabalho e que o reconhecimento está na rua. Na sequência, o Presidente abre 
a Ordem do Dia que teve as seguintes proposições para serem lidas e 
votadas: em Votação Única: Indicação nº 571/2020, Vereador José 
Feliciano de Barros Júnior (Cianinho), que solicita ao Poder Executivo do 
Município a disponibilização de Raio-X móvel para o Hospital Mendo Sampaio 
para o atendimento dos pacientes com Covid-19; Indicação nº 576/2020, 
Vereador Augusto César da Cunha Paiva (César Paiva), que solicita ao 
Poder Executivo do Município à construção de uma pista de cooper para a 
prática de caminhada e corrida, entre a avenida Dr. Júlio Araújo, localizada em 
Garapu; Requerimento nº 187/2020, Vereador Amaro Honorato da Silva 
(Amaro do Sindicato), que solicita Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor 
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, conhecido popularmente como Sibio ex-
diretor da Associação dos Pequenos Agricultores do Engenho Sebastopol, 
Buranhem e Castelo; os Edis votaram da seguinte forma: Amaro Honorato da 
Silva (Amaro do Sindicato), sim; Augusto César da Cunha Paiva (César Paiva), 
sim; Edna Gomes da Silva, sim; Flávio Átila da Silva Leite (Flávio do Fórum), 
sim; José de Arimatéia Jerônimo Santos, não disse sim ou não; José Domingos 
dos Santos, sim; José Feliciano de Barros Júnior (Cianinho), sim; Maria Tereza 
Claudina de Araújo Silva (Tereza da Bomboniere), sim; Mário Anderson da 
Silva Barreto (Anderson Bocão), sim; Neemias José Silva, sim; Ricardo 
Carneiro da Silva (Ricardinho), sim para a Indicação 571/2020 e não para as 
demais; Ronaldo Francisco dos Santos, sim; sendo todas as proposições 
aprovadas; em Primeira e Segunda Votação: Projeto de Lei nº 204/2020,  
Vereadora Edna Gomes, que dispõe sobre a instituição do Programa 
Justiceiras, força-tarefa formada por equipe técnica, que deverá ser viabilizada 
pelo Poder Executivo municipal, com o intuito de ampliar a rede de apoio e 
orientação às mulheres vítimas de violência doméstica, disponibilizando 
atendimento via WhatsApp; Projeto de Lei nº 206/2020, Vereador Ezequiel 
Manoel dos Santos / Flávio Átila da Silva Leite (Flávio do Fórum), que 
dispõe sobre a autorização no âmbito do Cabo de Santo Agostinho, do 
pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% a todos os 
trabalhadores efetivos e contratados vinculados a Secretaria de Saúde do 
Município, que estejam desempenhando suas funções na linha de frente aos 
infectados pelo COVID-19 (Coronavírus); os Edis votaram da seguinte forma: 
Amaro Honorato da Silva (Amaro do Sindicato), sim; Augusto César da Cunha 
Paiva (César Paiva), sim; Edna Gomes da Silva, sim; Flávio Átila da Silva Leite 
(Flávio do Fórum), sim; José de Arimatéia Jerônimo Santos, sim; José 
Domingos dos Santos, sim; José Feliciano de Barros Júnior (Cianinho), sim; 
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Maria Tereza Claudina de Araújo Silva (Tereza da Bomboniere), sim; Mário 
Anderson da Silva Barreto (Anderson Bocão), sim; Neemias José Silva, sim; 
Ricardo Carneiro da Silva (Ricardinho), sim; Ronaldo Francisco dos Santos, 
sim; os projetos de lei alcançaram votos 12 votos favoráveis, tendo sido 
aprovados. Por fim, o Presidente encerrou a sessão, e para constar, eu, Elaine 
Amâncio dos Santos, lavrei a presente ata que será encaminhada para cada 
Vereador, depois de aprovada será assinada pelo Presidente, Primeiro e 
Segundo Secretários e publicada. 
 
 
VICENTE MENDES SILVA NETO 
 
 
FLÁVIO ÁTILA DA SILVA LEITE 
 
 
AUGUSTO CÉSAR DA CUNHA PAIVA 


