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Política

A VERDADE QUE SE LÊ

Ano 14 n.º 178

30 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2013

itapissuma Aumento salarial para servidores
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honra A Câmara Municipal de Igarassu aprovou, por unanimidade, o reconhecimento ao Grupo Petribu

Grupo Calvanti Petribu será
homenageado com medalha
Foto: Arquivo/FM

reconhecimento Frederico Vilaça receberá homenagem em sessão especial na Câmara Municipal de Igarassu. Ao fundo, Maguila e Ademar

igarassu A audiência será realizada no plenário da Câmara, no dia 29 de agosto

Helmilton pede Audiência Pública
contra as agências bancárias

N

o último dia 01, a Câmara
de Vereadores de Igarassu aprovou, por unanimidade,
Projeto de Lei, de autoria dos
vereadores Maguila e Paulo
Uchoa, concedendo a medalha
Duarte Coelho Classe Ouro ao
diretor Executivo do Grupo
Cavalcanti Petribu, Frederico Vilaça Petribu, pelos relevantes serviços prestados em
favor do desenvolvimento de
Igarassu e da região.
Na ocasião, Maguila pediu o
apoio dos pares para aprovação da proposição legislativa
e justificou a apresentação da
mesma, alegando que o Grupo
Cavalcante Petribu, através
do Dr. Frederico, teve participação importante na implantação da Escola Técnica
Federal no município, que havia perdido o empreendimento
por que a gestão anterior, não
havia conseguido doar um terreno com escritura publica ao
Instituto Federal de Ciência
e Tecnologia de Pernambuco
(IFCTPE).
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A Rua da Fábrica
está liberada, no
centro de Igarassu.
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Éden Pedro doa
carro na Zona Rural
de Abreu e Lima
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O desrespeito com os usuários, que utilizam os serviços
bancários na cidade de Igarassu, tem levado a população a
penar nas filas das agências
bancárias. A situação está tão
gritante a ponte de clientes
passarem mal enquanto esperam pelo cansativo atendimento. Sofrendo, também, na
pele, com o descaso dos bancos,
o vereador Helmilton Beserra
(PCdoB), com o objetivo de encontrar soluções concretas para
diminuir o tempo de espera nas
filas dos bancos, apresentou, no
mês julho, um requerimento à
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Igarassu, solicitando
a convocação de uma audiência
pública, em caráter de urgência, para debater esses problemas com a sociedade, com as
autoridades públicas e com os
gerentes de todas as agências
bancárias. A audiência será no
próximo dia 29 de agosto, no
plenário da Câmara Municipal.
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caderno A
Foto: Divulgação

Servidores de
Paulista estão
com benefícios
bloqueados.

página B5

ACEI promove
palestra com Daniel
Coelho, em Igarassu.
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Alpha abre cursos
de pós-graduação na
área de Direito
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política
Paulo Uchôa denuncia
nepotismo em Igarassu

filas Multidão espera, de baixo do sol quente e do lado de fora, para entrar no banco

O parlamentar fez graves acusações de corrupção administrativa contra a gestão do prefeito Mário Ricardo, envolvendo
secretários. Veja a resposta da
Prefeitura Municipal.
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