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Rinaldo Junior é o novo
Líder da Oposição na
Câmara dos Vereadores
Em 2017 cumprimos
nosso papel como vereador de oposição
fiscalizando e elaborando leis
em prol dos mais necessitados.
Honramos nosso primeiro ano
de mandato, e vamos continuar
honrando, com diálogo e trans-

parência. Especialmente diante
do momento delicado em que se
encontra a política em nosso país,
com inúmeros casos de corrupção e mau uso do dinheiro público. Felizmente a sociedade está
atenta e participativa, exigindo do
parlamentar seriedade, transpa-

rência, lisura e compromisso com
a população.
Temos a responsabilidade de
assumir a liderança desta bancada de oposição, em nosso
segundo ano de mandato. Uma
liderança que também será conduzida com unidade, uma vez
que o desafio e a missão de fazer
oposição são de todos que fazem
esta bancada, que vem cumprindo seu papel de forma ética e
propositiva, através do nosso
mandato, junto com os mandatos
dos companheiros Marília Arraes,
Ivan Morais, Ana Lúcia, Jairo Brito
e Antônio Luiz Neto. Nosso compromisso é fazer uma oposição
programática e propositiva, que
aponte os erros e indique as soluções. Estaremos mais do que
nunca fiscalizando as ações da
gestão municipal para garantir
que a população da cidade do
Recife tenha seus direitos garantidos. Para isso, precisamos continuar contando com o apoio da
população do Recife, porque não
há força mais poderosa do que a
de um povo unido, lutando por
seus ideais. Afinal, fomos eleitos
para representar o povo e seus
anseios, e aqui estamos para defender cada cidadão do Recife,
em especial os menos favorecidos de nossa cidade”.
Rinaldo Junior
Vereador do Recife

AUMENTO ZERO

SAÚDE

CULTURA

Rinaldo Junior avalia:
Prefeitura agiu de
“má fé” com os
servidores

Vereador aciona
Ministério Público para
que a Prefeitura explique
as obras da UPA no Ibura

Claudionor Germano
recebe homenagem
na Câmara dos
Vereadores
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O que é realmente
prioridade para a
Prefeitura do Recife?

Audiência Pública
discute Plano Específico
para Santo Amaro Norte

Rinaldo Junior propõe
Passe Livre para os
desempregados

Acabou para os servidores
municipais do Recife a esperança
do medíocre reajuste salarial de
2% proposto pelo prefeito Geraldo
Julio. Chegamos a essa conclusão por conta da apresentação do
Relatório de Avaliação de Cumprimento das Metas Fiscais do 2º
quadrimestre de 2017, apresentado pelo Secretário de Finanças
do Recife, Sr. Ricardo Dantas, na
Câmara Municipal, onde participamos como vice-líder da Comissão
de Finanças. Nossa conclusão é de
que a gestão atual agiu de “má fé”
com os servidores municipais do
Recife.”
A despesa com pessoal nos
últimos dois anos (2015/2016) da
gestão Geraldo Julio vem tendo um
crescimento contínuo, e o gasto de
pessoal já ultrapassava os 49%.
No projeto que chegou à Câmara
Municipal para análise dos vereadores em regime de urgência, no
dia 21 de agosto, a gestão já tinha
uma previsão de que o aumento
seria “zero”, isso porque, naquele
momento, o limite já ultrapassava
50% e o governo foi bem claro no
acordo com os servidores, onde

O Plano Específico Santo Amaro Norte, que inclui a Vila Naval e
a comunidade de Santo Amaro,
foi discutido no dia 01/11 no Plenarinho da Câmara Municipal do
Recife. A audiência pública foi
uma realização conjunta dos vereadores Rinaldo Junior, Ivan Moraes e Alcides Teixeira Neto, com
o objetivo de incluir o Poder Legislativo no debate com a população, tirando encaminhamentos e
propostas que serão transformadas em compromissos públicos.
A mesa, presidida pelo vereador Rinaldo Junior, foi composta
pelo secretário de Planejamento
Urbano da Cidade do Recife, Antônio Alexandre; a coordenadora
do Plano Centro Cidadão, Andrea
Câmara; o capitão de Mar e Guerra e representante do 3º Comando da Marinha, Ricardo Olivieri; o
conselheiro da Cidade do Recife
e integrante do Grupo Direitos
Urbanos, Leonardo Cisneiros; o
representante do Movimento Resiste Santo Amaro, Felipe Cury;
e o representante da Associação
de Moradores de Santo Amaro,
Luzinaldo Silva. Os moradores
e lideranças da comunidade de
Santo Amaro, além de estudantes
do curso de Arquitetura também
marcaram presença na audiência.
Responsável pela condução e
um dos requerentes da audiência, o vereador Rinaldo Junior,
avaliou o debate. “Ouvimos os
moradores, que são os principais
atores. Essa participação popular
é importantíssima. E saímos com
encaminhamentos importantes.
Precisamos de mais oficinas e

Gratuidade ajudaria os trabalhadores
no deslocamento em busca de oportunidade
de emprego

Foto: Marcos Santos/USP Imagens

URBANISMO
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Apesar de estar em seu primeiro mandato como
vereador do Recife, Rinaldo Junior acumula um histórico
de lutas ao lado da população e do trabalhador.
Conheça um pouco mais da sua história.

AUMENTO ZERO

Quem é
Rinaldo Junior
Eleito para o primeiro mandato
de vereador do Recife, com 8.604
votos, Rinaldo Junior (PRB), 35
anos, é administrador de empresas
por formação e dirigente sindical por
paixão. Casado e pai de duas filhas,
Rinaldo Junior é filho e neto de sindicalistas. Iniciou sua atuação no movimento sindical em Pernambuco
aos 19 anos de idade ao acompanhar seu pai, Rinaldo Lima - que milita no sindicalismo há mais de trinta
anos, em movimentos grevistas,
assembleias e movimentos que reivindicam reajustes salariais e melhores condições de trabalho para os
trabalhadores. Foram os exemplos
de seu pai e avô que serviram de
inspiração e referência para nortear
sua vida profissional em defesa dos
interesses da classe trabalhadora.

Com perfil combativo, Rinaldo
percebeu que lhe sobrava disposição para encarar os desafios
advindos do movimento sindical,
porém começou a observar que
para garantir mais conquistas
para os trabalhadores lhe faltava
força política. E foi essa constatação que levou o sindicalista a
dar início a sua trajetória na vida
política. Além de vereador do
Recife, Rinaldo Junior também
é presidente da Força Sindical
de Pernambuco e do Sindicato
dos Trabalhadores em Condomínios (SIEEC), e responde pela
direção de Políticas Educacionais e Cultura da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em
Edifícios e Condomínios (Conatec).

LINHA DO TEMPO

2018

2009

Assume a Liderança da
Oposição na Câmara Municipal

2017
Assume a presidência do
Sindicato dos Trabalhadores
em Condomínio, o SIEEC.

2011

Assume o 1o mandato como
vereador do Recife.
Reeleito Presidente da Força
Sindical em Pernambuco.

Assume a pasta de
Assuntos Sindicais da
assessoria do Dep. Federal
Paulo Rubem Santiago.

2016

2012

Lançado candidato a
vereador na Coligação Recife
pela Democracia. É eleito com
8.604 votos.

2015

Atua na implantação do
projeto social Núcleo de Apoio
Comunitário do Alto do Céu.
Alcança expressiva votação
em sua primeira candidatura à
Câmara Municipal do Recife.

Eleito por unanimidade,
Presidente da Força Sindical
em Pernambuco.

2014
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destacava que “o reajuste de 2%
estava condicionado à diminuição
do gasto com a folha de pagamento, tendo de ficar abaixo ou igual a
48%”.
Em 2017, o IPTU do Recife teve
a maior receita da Gestão Geraldo
Julio (aumento de R$ 32 milhões
com relação a 2016), o ISS teve
aumento de 3%, o ICMS (que é a
maior receita da Prefeitura) obteve
aumento de 0,1% (equivalente a
mais de R$ 300 milhões), o IPVA
teve um aumento na arrecadação
(só perdeu para 2016), o FPM teve
crescimento de 10%, com aumento real de 5,3% (equivalente a R$
30 milhões) e, mesmo assim, a
Prefeitura do Recife não conseguiu valorizar os servidores em sua
gestão. Sem falar do aumento dos
gastos com comissionados, pois
esse balanço traz um aumento dos
encargos sociais, por conta da alta
contratação dos cargos comissionados.
Portanto, queremos saber: O
que é realmente prioridade na atual
Gestão da Prefeitura do Recife? Os
servidores municipais concursados
ou os cargos comissionados?

AGENDA DA CÂMARA

Aberta ao público
SEGUNDA A QUARTA
A partir das 15h
Sessões ordinárias

SEGUNDA A SEXTA
Reuniões das Comissões
Audiências Públicas
Sessões Solenes
Reuniões Públicas
Demais solenidades
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audiências como essa, porque o
povo de Santo Amaro desconhece o que é esse projeto profundamente. Então, vamos promover várias oficinas, garantindo ao
povo o acesso ao c
 onhecimento
que lhe dará condições de opinar
sobre o que é melhor para a sua
comunidade”, explicou o vereador.
O Plano se propõe a dividir
o terreno da Vila Naval em seis
quadras, sendo uma delas para
a construção de novas moradias
dos militares. As outras seriam
negociadas pela Marinha com
empresas de construção civil, que
poderiam erguer prédios de até
21 andares com alturas diversificadas e térreo com 80% da fachada em formato de galeria, sem
grades ou muros. A discussão
trouxe a importância da elaboração de um projeto urbanístico especial para a área que compõe o
ZEIS de Santo Amaro, a Vila Naval
e o Tacaruna, em virtude de sua
localização estratégica e da importância histórica e social.
Morador de Santo Amaro há
45 anos, Luzinaldo Silva, falou
representando a Associação de
Moradores. “Vão construir 22
prédios dentro da Vila Naval. E as
pessoas? Saem por onde? Pra
sair da Vila Naval, a opção é abrir
as vias mais para dentro da comunidade, e esse é o medo das
pessoas que moram lá dentro, é
perder suas casas, perder a sua
moradia. Por isso a discussão
tem que ser ampla e mais discutida com a comunidade”, reivindicou Luzinaldo.

O vereador Rinaldo Junior encaminhou para aprovação da Câmara Municipal do Recife (CMR) uma
emenda modificativa ao Projeto de
Lei (PL) Nº 57/2017, do Executivo
Municipal, que altera a Lei Municipal Nº 18.043 de 23/07 de 2014,
solicitando a ampliação do benefício
do Passe Livre no Sistema de Transporte Público de Passageiros para
os trabalhadores desempregados e
habilitados no seguro desemprego.
O benefício que até então só era
concedido para os Estudantes da
Rede Pública Municipal, foi estendido a todos do Programa ProUni
Municipal, no dia 08 de dezembro
de 2017, na mesma sessão em que
foi vetada a proposta do vereador Rinaldo Junior, em votação no plenário
da Casa José Mariano.
Após a votação, que contou com
6 votos SIM e 22 NÃO, o vereador
avaliou a decisão. “Durante 11 meses o Recife só conseguiu ter um
mês positivo de empregabilidade.
O impacto financeiro da gratuidade para estudantes será de R$ 1,5
milhão/ano, e para desempregados
seria de R$ 2 milhões/ano. Todas as
Comissões elogiaram a proposta,
mas prevaleceu a letra fria da lei”,
lamentou Rinaldo Junior.
A proposta do parlamentar surgiu da preocupação com o grave
cenário de desemprego que atinge
a capital pernambucana. Dos doze
meses de 2017, o Recife registrou
apenas dois meses com saldo posi-

tivo no Cadastro Geral de Empregos
e Desempregados (Caged). De janeiro a dezembro a cidade acumula
um saldo negativo de – 8.218 vagas
no mercado de trabalho.
“Em momentos como estes é
imprescindível a formulação de políticas públicas que permitam a reinserção social, possibilitando aos trabalhadores pelo menos o direito de
ter o mínimo necessário para garantir
a busca ao novo emprego, sendo
concedido um limite de passagens
para que seja utilizado como forma
de deslocamento em busca de nova
oportunidade”, defendeu o vereador
Rinaldo Junior. O parlamentar destaca ainda que a rede do Sistema Nacional de Emprego de Recife (SINE),
através das Agências de Emprego
do Recife, não cobre 100% das
Regiões Políticas Administrativas
(RPAs), o que dificulta ainda mais o
deslocamento dos trabalhadores.
A PROPOSTA - Na emenda, o
vereador Rinaldo Junior propõe que
seja concedido para os trabalhadores desempregados o quantitativo
de 10 (dez) passagens mensais gratuitas, nos primeiros cinco meses do
seguro desemprego, sendo possível
utilizar a cada doze meses. E mais,
só terá direito o trabalhador que estiver desempregado e no período estipulado pelo seguro desemprego,
caso o trabalhador seja empregado
há qualquer tempo será imediatamente suspenso o beneficio do
Passe Livre.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Economia Solidária para
combater o desemprego

Rinaldo Junior debate
alternativas para
enfrentar desemprego
Foto: Luara Olívia/Ascom

muita gente acaba conhecendo
bem mais sobre biologia em uma
simples planta que ela leva para a
sua casa ou apartamento. “Ainda
não tenho condições de viver apenas disso, mas em breve tenho
certeza que a Viva Flora será minha
maior forte de renda. Acredito muito nessa economia colaborativa e
só assim nós que temos poucos
recursos financeiros para investimentos podemos crescer”, destaca a empreendedora.
Foto: Henrique Santos/Ascom

Foto: Luara Olívia/Ascom

cia Regional do Trabalho e Emprego de Pernambuco (SRTE-PE),
Associação dos Apicultores e Melipicultores (Apime) e Serviço de
Tecnologia Alternativa (Serta).
Proprietária da “Viva Flora”, empresa que trabalha com terrários
e mini jardins, a bióloga Luzete
Simões, começou a empreender
há pouco tempo e por amor a
botânica,mas diz que a empresa
está crescendo “a passos largos”.
Minha maior alegria é saber que

Pela primeira vez a cidade do
Recife comemorou o Dia Municipal
da Economia Solidária. A data, que
agora ocupa o dia 15 de dezembro
no calendário oficial, foi celebrada
com uma reunião pública com o
tema “Economia Solidária: Perdas,
Ganhos e Perspectivas” e também com uma feira solidária com
dez stands do Espaço de Comercialização da Economia Solidária
(ESCOES),
onde foram
comercializados artesanatos, alimentos
e produtos
agroecológicos feitos por
empreendimentos econômicos solidários. O
evento, que aconteceu na Câmara Municipal do Recife (CMR), foi
comando pelo vereador Rinaldo
Junior.
A data passou a constar ofi-

cialmente no calendário do Recife
através de projeto de lei de autoria
do vereador Rinaldo Junior. “Nossa avaliação é muito positiva desse
dia tão importante, 15 de dezembro, Dia da Economia Solidária,
que trouxe para esta Casa as mais
diversas lideranças do segmento
para consolidar propostas importantes, como a nossa emenda de
fomento a economia solidária, que
destinou de R$ 110 mil para o setor. Estaremos fiscalizando a utilização desse recurso para que ele
saia do papel e vá para o povo do
Recife”, d
 estacouRinaldo Junior.
Participaram do debate e do
evento representantes do setor,
entre eles, o Conselho Estadual
de Economia Solidária (CEES),
Comissão CADSOL, Fórum Economia Solidária da Região Metropolitana de Recife (FES RMR),
Rede de Educadores, Câmara de
Vereadores, Prefeitura do Recife/
Gerência Ecosol, Superintendên-

Empreendedores econômicos solidários dos Escoes expuseram
os seus artesanatos, alimentos e produtos agroecológicos
EMENDA PARLAMENTAR - No
último dia 21 de novembro, com
aprovação do plenário da Câmara Municipal do Recife, o vereador
Rinaldo Junior (PRB) destinou R$
110 mil, através de emenda parlamentar, na Lei Orçamentária Anual
(LOA), para o fomento à economia popular e solidária na capital
pernambucana. O recurso será
destinado para a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio
Ambiente (SDSMA). Na emenda
modificativa, o parlamentar indicou
que o recurso seja utilizado na implantação dos Espaços de Comercialização da Economia Solidária
(ESCOES).
“Este recurso tem por finalidade
atender uma reivindicação antiga
do movimento de economia solidária de Recife e Região Metropolitana, a criação do ESCOES.
A proposta é que seja colocado
pelo menos um contêiner por RPA,
onde neles serão comercializados

Foto: Luara Olívia/Ascom

Debate e feirinha marcam comemorações
do Dia da Economia Solidária.

DENÚNCIA

Representantes do setor
participaram do debate na Câmara
diversos produtos: de artesanatos,
alimentos, serviços, cultura, dentre outros. Será algo inovador e
pioneiro para o Recife e o Estado.
Isto ajudará muito os empreendimentos solidários, pois vai gerar
renda para suas famílias” ressaltou
o vereador.

Assista
ao vídeo

Use o leitor de QR Code
do seu celular.
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TRABALHO

Vereador também destacou algumas propostas do mandato para
enfrentar o cenário de grave desemprego que aflige o Recife

O plenarinho da Câmara Municipal do Recife (CRM) ficou lotado
para discutir o desemprego na
capital pernambucana, em audiência pública realizada no dia 31 de
agosto, uma iniciativa do mandato
do vereador Rinaldo Junior. Além
de trabalhadores e representantes
de entidades sindicais, o evento
reuniu representantes da Superintendência Regional do Trabalho
e Emprego de Pernambuco, do
Departamento de Estudos Intersindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos (DIESSE), da
Comissão Municipal de Emprego
e Renda do Recife e da Secretaria
de Desenvolvimento Sustentável e
Meio Ambiente.
As proposições sugeridas pelo
público presente para enfrentamento ao desemprego na cidade
do Recife foram compiladas em
uma ata que foi publicada no Diário Oficial do Município. Somado
as sugestões apresentadas pelo
público presente, o vereador Rinaldo Junior também destacou
algumas propostas do mandato
para enfrentar o cenário de grave
desemprego que aflige milhares de
pessoas na capital pernambucana.
“Nosso mandato está ao lado
do trabalhador e do povo do Recife. Por isso trazemos algumas
alternativas que podem ajudar
no enfrentamento ao desemprego como, por exemplo, ampliar
a rede das agências de emprego
da cidade do Recife contemplando cada uma das RPAs, estreitar
as relações com as empresas e
identificar os postos de trabalho, e

5

assim qualificar a população para
preencher essas vagas, também é
importante realizar um investimento
maior do dinheiro público na qualificação profissional e na geração de
emprego, isso sem falar na economia solidária e no empreendedorismo que também podem contribuir

Nosso mandato
está ao lado do
trabalhador e do
povo do Recife.
bastante”, enumerou Rinaldo Junior.
Entre as sugestões apresentadas pelo público presente na
audiência estão: disponibilização
de um cartão VEM temporário garantindo gratuidade no transporte
coletivo para que o desempregado
possa buscar oportunidades de
emprego, criar mecanismo para
fortalecer o empreendedorismo e
a economia solidária, investir na
capacitação profissional, fortalecer
espaços como a Comissão Municipal de Emprego, além de ampliar
os investimentos na política de
geração de emprego e renda no
município.

Assista
ao vídeo

Use o leitor de QR Code
do seu celular.

CTTU com as
viaturas irregulares
O vereador Rinaldo Junior subiu à tribuna da Câmara Municipal
do Recife (CMR), no dia 27 de
setembro, para fazer uma grave
denúncia com relação à frota de
viaturas da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife
(CTTU). O parlamentar informou
que todas as viaturas (carros e
motos) estavam circulando na
cidade de forma irregular, em desacordo com o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB).
Os veículos, locados de uma
empresa terceirizada, foram modificados sem prévia comunicação
ao Departamento Estadual de
Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), conforme determina o artigo
98 do CTB, e os artigos 03 e 14
da Resolução 292/2008. “Nenhum proprietário ou responsável
poderá, sem prévia autorização
da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas
no veículo modificações de suas
características de fábrica”, diz a
legislação.
A irregularidade cometida diz
respeito às seguintes modificações realizadas nos veículos sem
prévia comunicação: o envelopamento com percentual superior a
50%, além da inclusão de sinais
visuais (giroflex, intermetente, sirene). O envelopamento é o processo de aplicação da película adesiva sobre todo o veículo. No caso
da CTTU, a frota foi envelopada
com a identidade visual do órgão.
“Imagine se a sociedade come-

çar a exigir que os próprios agentes de trânsito, comecem a multar
as próprias viaturas por estar em
desacordo com a legislação?”,
questionou o vereador Rinaldo
Junior. E complementou: “Se a lei
for aplicada, a partir de hoje, o Detran vai ter que sair às ruas, multar
todas as viaturas, apreender todos os veículos até que o prefeito
Geraldo Julio tome uma posição
séria e mande regularizar essa
situação”, advertiu o parlamentar.
A equipe do vereador Rinaldo
Junior realizou uma fiscalização
por amostragem e constatou a
irregularidade em cerca de 40 viaturas, todas foram devidamente
fotografadas com anotação das
placas. Todos os veículos sofreram modificações, mas a informação não consta no site do Departamento Estadual de Trânsito de
Pernambuco (Detran-PE).
DENÚNCIA MPPE – No dia
03 de outubro, o vereador Rinaldo Junior protocolou representação junto ao Ministério Público de
Pernambuco contra a Prefeitura
do Recife cobrando a regularização dos veículos que estão em
uso pela Companhia de Trânsito
e Transporte Urbano do Recife
(CTTU). “Fizemos nosso papel fiscalizador, procuramos o Ministério
Público hoje e a partir de agora
vamos acompanhar a ação dos
órgãos competentes e aguardar a
regularização da situação”, advertiu o parlamentar.
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ROYALTIES

Vereador questiona abandono
da obra da UPA-E no Ibura

Linha do Tempo

Prefeito Geraldo Julio discursa na
Câmara e entrega relatório onde cita
aplicação dos 100% dos Royalties do
Petróleo na Educação em 2016.

22/02/2017

Foto: Luara Olívia/Ascom

01/02/2017

Foto: Luara Olívia/Ascom
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SAÚDE

Secretário de Finanças Ricardo Dantas
é questionado pelo vereador Rinaldo
Junior sobre quanto o município tinha
recebido dos Royalties do Petróleo.
Secretário respondeu que achava que
o município não recebia.

31/05/2017

Em Audiência Pública de Prestação
de Contas, o Secretário é, novamente,
questionado sobre recebimento e
aplicação dos Royalties e dá outra
versão: que o Recife recebia, porém
este recurso iria para um fundo o qual
não era possível dizer onde foi aplicado.

Rinaldo Junior questiona
Prefeitura do Recife sobre o 20/06/2017
uso dos royalties do petróleo
Montante ultrapassou R$ 25 milhões e deveria ter sido
aplicado exclusivamente na Saúde e Educação do município
O vereador Rinaldo Junior subiu à tribuna da Câmara Municipal
do Recife, no dia 08 de agosto,
para denunciar a falta de informação por parte do Executivo municipal com relação à destinação
dos recursos provenientes dos
royalties do petróleo que vem
entrando nas contas da Prefeitura do Recife e que deveriam ser
destinados às áreas da Educação e da Saúde do município.
Segundo informações recebidas
do Executivo, de 2013 até o momento, a prefeitura recebeu R$
25.822.546,90 provenientes do
petróleo.
“Num momento delicado
como este, em que a Saúde e a
Educação do Recife vivem uma
situação caótica, com escolas
municipais sucateadas, postos
de saúde funcionando em contêineres e professores sem reajuste
do piso salarial nacional, não podemos desprezar um montante

de R$ 25 milhões que já entraram
nos cofres municipais e que deveriam ser destinados à Educação e
à Saúde”, ressalta o vereador, que
resolveu tornar o assunto público
em razão da resposta incompleta
ao pedido de Informação feito à
Prefeitura do Recife no dia 20 de
junho desse ano.
REPRESENTAÇÃO TCU – O
vereador Rinaldo Junior também tomou outra providência,
protocolou no dia 15 de agosto,
no Tribunal de Contas da União
(TCU), uma representação contra
o Prefeito da Cidade do Recife requerendo a abertura de procedimento de Auditoria Especial com
a finalidade de saber onde foi
aplicada a verba de mais de R$
25 milhões, que entrou nos cofres
da Prefeitura do Recife, provenientes dos Royalties do Petróleo,
que deveria ter sido destinada às
áreas da Educação e da Saúde.

A representação requer também um pedido de Cautelar cujo
texto diz: “em que pese natural,
ainda assim, a demora de toda a
tramitação do feito pode causar
danos irreparáveis à sociedade
municipal, inclusive tornado inócua a medida requerida. É exatamente para evitar tal infortuno
que o legislador prevê em situações dessa natureza seja aberto
o procedimento e que seja de
forma cautelar, com fulcro no art.
273 e seguintes do RITCU, que
com objetivo de esclarecer as
seguintes indagações: Quanto
foi recebido de verbas do royalties? Onde foi aplicado as verbas? Houve emprego indevido
de verbas? Existe conta especifica para recebimento destas
verbas? Como a prefeitura não
sabe precisar onde foram gastos tais recursos, uma vez que
devem prestação de contas?
Contratos de licitação, caso haja

Vereador faz Pedido de informações à
Prefeitura solicitando acesso a dados
referentes ao uso da cota-parte do fundo
especial do petróleo. Neste pedido
foram feitas três perguntas: Qual o valor
recebido e utilizado na gestão passada?
Para 2017, qual o valor a receber? Em
que programa foi utilizado esse recurso?

serviços oferecidos na Saúde e
Educação com verbas federais
dos royalties? Quais contratos?
Em caso afirmativo.
Ao receber as respostas das
novas indagações, o vereador
Rinaldo Junior avaliou. “Como a
prefeitura diz que não é possível
para a contabilidade municipal
identificar os programas específicos nos quais a receita foi aplicada já que a Lei determina que
os valores devem ser destinados
para esse fim? Esperamos mais
uma vez uma resposta da Prefeitura, que seja esclarecido onde
foi aplicada essa cifra milionária
de R$ 25.822.546,90”, cobra Rinaldo Junior.
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R$ 3.635.000,00 para fazer uma fundação
que não serve mais. A obra parou em 2015.
O vereador Rinaldo Junior denunciou, no dia 10 de outubro, na
Câmara Municipal do Recife, um
grande desperdício de dinheiro público com o abandono da obra da
primeira UPA Especialidade (UPA-E) do Recife, que começou a ser
construída no 2º semestre de 2013,
num terreno de 4.462 m² na Avenida
Dois Rios, no bairro do Ibura, e deveria ter sido entregue à população
em abril de 2015, segundo anúncio
do prefeito Geraldo Julio. Do total
de R$ 8,7 milhões orçados para
construção do prédio no contrato
65/2014, um montante de cerca de
R$ 3,6 milhões já foi repassado para
a empresa Jacil Empreendimentos
LTDA, que desistiu da obra. Os valores foram consultados no Portal da
Transparência.
“Essa empresa já recebeu o pagamento. Tivemos o cuidado de
ir ao local, e esse terreno só conta com a fundação. Quer dizer, R$
3.635.000,00 para fazer apenas a
fundação, e que não serve mais.
Essa obra parou em 2015. Quem
for pegar nela agora terá de refazer
tudo, porque o ferrugem já corroeu,
vândalos já roubaram material e o
terreno já se desnivelou. Posso afirmar, com base no portal da transparência, que o dinheiro público do
contribuinte foi jogado no ralo”, relatou Rinaldo Junior.
Atendendo ao pedido de moradores do bairro, o vereador compareceu pessoalmente, no dia 10/10
ao local, para conferir as denúncias
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e constatar o abandono da obra e
ouviu os relatos de revolta dos moradores. A unidade de saúde prometida pela gestão municipal contaria
com 130 médicos e outros profissionais da área em 13 especialidades,
além de um centro de atendimento
ao idoso e um ginásio de fisioterapia.
A UPA também realizaria 45 mil consultas e 102 mil exames e diagnósticos por mês, diminuindo o prazo
de marcação de consultas, segundo
divulgado pela gestão municipal.
Rinaldo Junior apontou ainda outras possíveis irregularidades. “Descobrimos ainda que no ano de 2014
a empresa, que já não estava mais
fazendo a obra, recebeu um aditivo
no valor de R$ 734 mil. No dia 25/07
recebeu o segundo aditivo, com
acréscimo de R$ 2.395.000,00. E,
pasmem, meses depois ela teve a

Dinheiro público
jogado no ralo.
Rinaldo Junior
suspensão de um serviço no valor
de R$ 1.700.000,00. Quer dizer,
hoje, essa obra que estava orçada
em R$ 8.753.000,00, passou para
R$ 9.760.000,00, sendo que R$ 3,6
milhões já foram pagos e liquidados,
segundo o Portal da Transparência”,
salientou o parlamentar.
O vereador também destacou
que consultou informações da em-

presa na JUCEPE e descobriu que
o endereço registrado fica em um
condomínio privado e que nunca
houve uma empresa chamada Jacil
Empreendimentos no local. Rinaldo
Junior criticou ainda a falta da gestão
e zelo pelo erário público. “O prefeito
pagou três milhões pela fundação
de um prédio que hoje não existe.
Enterrou nosso dinheiro lá, porque
qualquer empresa que for pegar
essa obra agora vai condenar o que
já foi feito e vai ter que fazer tudo
novamente. Isso é falta de gestão.
E eles não podem justificar que foi
a crise, porque eu também observei
no Portal da Transparência desde
2014, quando foi anunciada a obra,
que a arrecadação da Prefeitura por
repasses federais só aumenta. O
prefeito Geraldo Julio deve explicação ao povo do Recife e do Ibura”,
disse Rinaldo Junior.
REPRESENTAÇÃO MPPE –
Não satisfeito com o atraso nas
obras e o silêncio da Prefeitura do
Recife, o vereador Rinaldo Junior
ingressou, no dia 17/10, com uma
representação contra o prefeito Geraldo Julio no Ministério Público de
Pernambuco (MPPE), solicitando
ao órgão que analise a má gestão
do erário público, no que concerne
especialmente a desvios de verbas
públicas, no que diz respeito ao
abandono da obra de construção
da UPA Especialidade, no bairro do
Ibura, que começou a ser construída
no 2º semestre de 2013 e deveria ter
sido entregue à população em abril
de 2015, segundo amplamente divulgado pela Prefeitura do Recife em
seus canais de comunicação.
No documento, o vereador cita

que: “a empresa JACIL EMPREENDIMENTOS LTDA já recebeu do
erário público o montante de R$
3.635.202,92, de acordo com o
Portal da Transparência, que foram
pagos pela Prefeitura do Recife,
através de empenhos. Não se justifica que quase 50% do valor final
da obra tenha sido gasto com chão
(fundação), e o pior, ter sido pago
sem ter tido nenhum avanço na
obra. O próprio contrato consta que
o pagamento deveria ser realizado
após a medição da obra”.
Rinaldo Junior também encaminhou, no mesmo dia, um Pedido de
Informação ao secretário de Saúde
do Recife, Jailson Correia, relacionando alguns questionamentos,
como: Por que a obra está parada? Quantos boletins de medição
foram apresentados e pagos? Por
que em 2016 e 2017 foram pagos
empenhos através da 8ª Vara do
Trabalho? Foi feito o destrato com
a empresa Jacil Empreendimentos?
Qual o novo prazo para retomada
e conclusão da obra? Qual o novo
valor que será utilizado para a conclusão da obra?
RESPOSTA MPPE - O Ministério Público recebeu representação
do vereador do Recife, Rinaldo
Junior, e instaurou Procedimento
Preparatório contra a Prefeitura do
Recife, mais precisamente contra a
Secretaria de Saúde do município,
sobre “Supostas irregularidades em
contrato celebrado entre o Município
do Recife e a Jacil Empreendimentos Ltda - EPP, para construção da
UPA-E do Ibura”. No procedimento
Preparatório nº 180/2017, com data
de 01/11/2017, da 44ª Promotoria
de Justiça de Defesa da Cidadania
da Capital, a promotora Luciana
Maciel Dantas Figueiredo determinou que, no prazo de 20 (vinte) dias
úteis, a Secretaria de Saúde do Recife se manifeste acerca do conteúdo
da Representação, encaminhando
cópia dos autos, e ainda solicita do
gestor do contrato para prestar esclarecimentos à Promotoria de Justiça, acerca da execução do contrato
em questão.
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REQUERIMENTOS

Vereador critica manobra
da Prefeitura para mudar o
desfile das agremiações

Solicitações de obras importantes
nos bairros feitas pela população
ao vereador e repassadas durante
o mandato para que a Prefeitura
do Recife execute.

PROJETOS DE LEI

Neste semestre, foram propostas a
criação da Carteira Funcional para a
Guarda Municipal, criação da Semana da Cultura de Paz, Ampliação da
rede de Agências de Emprego/SINE
no Recife, Praça Zeca Barbosa de
Lima no Parnamirim e Prêmio Artesão do Ano.
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APLAUSOS

decisão prévia, em detrimento de
abrir o debate com todas as manifestações culturais da cidade.
Além de retirar o desfile e o concurso da Avenida Nossa Senhora do Carmo e colocá-los em um
trecho da Avenida Alfredo Lisboa,
iniciando no Forte do Brum e encerrando próximo ao Museu Cais
do Sertão, a apresentação passaria a ser realizada na semana que
antecede a semana pré-carnava-

TURISMO

Foto: Divulgação
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O vereador Rinaldo Junior subiu
à tribuna da Câmara Municipal do
Recife, no dia 06 de novembro,
para criticar a manobra da Prefeitura do Recife de tentar mudar a data
e o local da realização do desfile e
concurso das agremiações carnavalescas tradicionais, no C
 arnaval
de 2018. A mudança foi proposta
no último dia 30 de outubro, durante uma reunião de caráter unilateral, apenas para comunicar uma

CONSCIÊNCIA
Foto: Reprodução/nternet

Acompanhe as ações
realizadas pelo seu
vereador Rinaldo Junior
para o benefício da
população recifense:

lesca (nos dias 31 de janeiro, 1, 2 e
3 de fevereiro), e não mais durante
os dias de C
 arnaval.
“Peço, nesse momento, apoio
desta C
asa, da sociedade, dos
movimentos culturais, dos artistas, dos clubes carnavalescos,
dos blocos líricos, dos maracatus
e caboclinhos, dos Afoxés e das
Escolas de Samba, para juntarmos
nossas forças e não permitirmos
esta tomada de decisão unilateral
por parte da Prefeitura, que exclui
da cena principal do carnaval da
cidade, as nossas manifestações
culturais, que realmente fazem e
abrilhantam a nossa festa”, disseo
vereador Rinaldo Junior na tribuna
da Câmara do Recife.
No dia 23 de novembro, o parlamentar voltou à tribuna da Casa
José Mariano para parabenizar as
agremiações carnavalescas do
Recife pela manutenção do desfile e concurso no período e local
desejado. “Foi uma vitória de um
ato de resistência da cultura recifense. Vitória dos carnavalescos
e do Carnaval do Recife. Faltou
transparência no processo. Mas,
o importante é o resultado final”,
avaliou Rinaldo.
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NÚMEROS DO MANDATO

SESSÕES SOLENES

Neste semestre, a sessão solene
homenageou o professor Paulo Rubem Santiago com entrega do título
de Cidadão do Recife pelos grandes
serviços prestados à nossa cidade.
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

A última, realizada em novembro,
discutiu detalhes do plano urbanístico para a região que abrange a Vila
Naval, Tacaruna e Zona Especial de
Interesse Social (ZEIS) Santo Amaro.
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PARECERES
CONCLUÍDOS

Análises completas e avaliações
sobre questões da cidade em projetos de lei na Comissão de Finanças da Câmara Municipal.

Claudionor
Germano e os
seus 70 anos
de carreira

Proposta
de uso para
a Casa de
Capiba

Cultura negra
é celebrada
no bairro da
Mangabeira

O vereador Rinaldo Junior também teve aprovado na Câmara Municipal do Recife um requerimento
de sua autoria que concedeu voto
de aplauso ao cantor e compositor.
“Hoje, dia 2 de outubro, o querido
cantor Claudionor Germano comemora 70 anos de carreira e de dedicação à cultura pernambucana,
mas precisamente aos nossos carnavais, interpretando grandes clássicos do Frevo.
Por esta razão aprovamos na
Câmara Municipal do Recife, na
tarde de hoje, esse requerimento,
uma homenagem a este importante
representante da nossa cultura, um
dos principais nomes da história do
Frevo de Pernambuco”, justificou o
vereador em seu discurso.

O vereador Rinaldo Junior subiu à
tribuna da Câmara Municipal do Recife, no dia 02/10, para declarar sua
preocupação com a notícia da venda da casa onde viveu o músico e
compositor pernambucano Capiba.
“Recebi com preocupação a notícia,
e esse Poder Legislativo Municipal
não pode deixar de se posicionar
com relação a esse assunto.
Como alternativa, o vereador propôs a criação de uma comissão de
vereadores na Casa de José Mariano para acompanhar o caso. Rinaldo
Junior também parabenizou o Ministério Público de Pernambuco, que
expediu um pedido de tombamento
da casa, e que ela seja considerada
uma IEP (Imóvel Especial de Preservação).

Uma data que representa a história de resistência de um povo
que luta pelos seus direitos e, principalmente, pela preservação da
sua cultura e costumes.
“Muito nos alegra prestigiar e
ver manifestações como o Bankolê se manterem vivas e ativas, lutando na prática pela preservação
da cultura negra. Iniciativas como
essa sempre terão nosso apoio”
afirmou Rinaldo Junior.
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