ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO PRIMEIRO PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE AREIA-PB, NO DIA DOIS DE MAIO DE DOIS MIL E DEZESSETE .

Aos (02) dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às
dezenove horas, reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal de
Areia-PB, os membros do Poder Legislativo local. Efetuada a chamada
verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Ana Paula Gomes Pereira
Gonzaga; Edvaldo Batista de Souza;Francisco dos Santos Júnior; José
Ronaldo Maximino de Souza;João Paulo de Souza Macedo; João Carlos
Ribeiro Silva; Jorge Eduardo Alves da Silva; Luiz Francisco dos Santos
Neto; Nelma Carneiro Cavalcante e Vanilda Honório da Silva. Faltou o
vereador Ivano Cassimiro dos Santos que justificou sua falta. Havendo
quórum regimental o Sr. Presidente fez a leitura de uma parte da Bíblia
(Zacarias capitulo 10 versículos 1), na abertura dos trabalhos e em seguida
autorizou o primeiro secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior
que foi aprovada por unanimidade. Dando sequência a sessão foi feita a
leitura do Expediente do Dia: Requerimento n°07/2017 de autoria do
vereador Francisco dos Santos Júnior solicitando Comenda Horácio de
Almeida ao Sr. Romeu Prazeres de Lemos. Requerimento n°42/2017 de
autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando fardamento
completo para os garis de nossa cidade Areia – PB. Requerimento
n°59/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando
que seja concedido Título de Cidadão Honorário ao Sr. Jailson Lima
Moura. Parecer Favorável da Comissão de Justiça e Redação ao Veto do
Projeto de Lei n° 01/2017 de autoria do poder legislativo que dispõe sobre
a transação da regulamentação da carga horária de 40 horas semanais para
30 horas, para os profissionais de enfermagens, ou seja, enfermeiros,

técnicos em enfermagem e dá outras providências. Parecer em discussão,
não houve quem quisesse discutir, em votação foi aprovado por
unanimidade. Dando sequência a sessão foi feita a leitura da Ordem do
Dia. Requerimento n° 30/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro
Cavalcante e outros solicitando construção de uma passarela com cobertura
ligando o pavilhão I ao pavilhão II e construção de um refeitório na escola
municipal de ensino fundamental José Lins Sobrinho, localizada no distrito
da Usina Santa Maria Areia- PB. Requerimento em discussão. Se
pronunciou a propositora disse que este requerimento diz respeito a
cobertura do pavilhão I ao pavilhão II, disse que esta escola não tem sala de
aula que der para a quantidade de alunos, e os mesmos utilizam este
pavilhão que fica dentro do muro da escola e se faz necessário esta
cobertura. Afirmou que solicita também através deste requerimento um
refeitório para esta escola, pois ao visitar detectou em loco a necessidade,
uma vez que as crianças e jovens merendam no espaço que fica dentro da
escola, pois não existe um refeitório e necessário se faz a construção de um
refeitório para a escola José Lins Sobrinho localizada no distrito da Usina
Santa Maria, para que os alunos desta fiquem mais confortável na hora da
merenda e pediu o apoio dos colegas vereadores através do voto. Em
seguida como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi
posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento n° 58/2017
de autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando Comenda
Horácio de Almeida ao Sr. José Diogo Theotônio. Requerimento em
discussão. Se pronunciou a propositora disse solicitar através desta Casa a
Comenda Horácio de Almeida ao cidadão José Diogo Theotônio, pois
quem o conhece sabe que o mesmo lutou muito para conquistar todo o
conhecimento intelectual que tem. Disse saber que em Areia existem filhos
ilustres, e coloca Diogo Theotônio entre esses filhos ilustres. Disse ter o
prazer e ficar lisonjeada em ter um profissional do quilate de Dr. Diogo

como advogado desta Casa, pois os orientam muito bem e é o mínimo que
os vereadores desta Casa pode fazer, oferecendo a este cidadão a Comenda
Horácio de Almeida. Em seguida se pronunciou o vereador Francisco dos
Santos Júnior parabenizou a propositora por este requerimento, afirmou
que quando foi lido o currículo de Dr. Diogo viu o quanto extenso é, disse
que conhecia Dr. Diogo de antigamente quando o mesmo foi candidato a
prefeito na cidade, porem se não soubesse do tamanho do currículo iria o
parabenizar da mesma forma, pelo apoio que o mesmo dar aos vereadores
nesta Casa, pois sempre que tem dúvidas ou quer informações ele sempre
estar pronto a atender e só isso já era motivo para o mesmo receber a
Comenda Horácio de Almeida. Afirmou que o saber demais não faz com o
que seja orgulhoso, mais que seja humilde, pois sua humildade é o maior
título que o mesmo carrega, finalizou o parabenizando e disse se irmanar
com a vereadora Nelma. Em seguida se pronunciou o Sr. Presidente disse
se irmanar, afirmou que dentre todos que foram apresentados pela
vereadora referente a esta demanda de título e comendas, este é mais que
merecido. Parabenizou a propositora e agradeceu a Dr. Diogo por tudo que
o mesmo tem feito por esta Casa, pois sempre que necessita seja, pela
manhã, a tarde ou a noite o mesmo estar disposto a ajudar. Disse ter
orgulho de ter um jurídico desta natureza. Em seguida como não houve
mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução n° 04/2017 que altera a
estrutura administrativa da Câmara Municipal de Areia e dá outras
providencias em terceira discussão. Se pronunciou o Sr. Presidente disse
que referente a este projeto, recebeu um alerta do vereador Luiz Francisco,
e concordaram. Disse que não sabemos de tudo e não somos obrigados a
saber. Parabenizou e agradeceu ao vereador Luiz Francisco, pois retiram o
projeto da pauta, sentaram junto com o jurídico e decidiram que o projeto
iria para terceira discussão e votação. O vereador Luiz Francisco agradeceu

a todos inclusive a Dr. Diogo que disse que o mesmo tinha razão, pois
precisava de mais uma votação, porem isto não irá mudar seu voto, pois
permanecerá votando contra. Disse que naquele momento não quis obstruir
nenhum projeto da Câmara assim como não irá tentar obstruir nenhum
projeto do prefeito, mais tem que seguir todos os tramites para que depois
ninguém questione e coloquem abaixo um projeto aprovado por esta Casa,
pois quando se é anulado pela justiça se torna uma vergonha para todos os
vereadores. Disse que temos que seguir o regimento e a lei orgânica, onde
está tendo a terceira discussão e terá a segunda votação. Agradeceu ao Sr.
Presidente por ter atendido a questão regimental levantada por sua pessoa.
Em seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo parabenizou o Sr.
Presidente pela forma transparente que vem conduzindo esta Casa, o
parabenizou pela humildade de reconhecer que errou, e pedir a opinião de
todos os vereadores Disse que ninguém nasce sábio, mais é importante
quando cometemos erro e há tempo de se corrigir. Em seguida como não
houve mais quem quisesse discutir o projeto foi posto em votação e
aprovado por maioria dos votos. Votaram favorável os vereadores: Ana
Paula Gomes Pereira Gonzaga; Francisco dos Santos Júnior; José Ronaldo
Maximino de Souza; João Paulo de Souza Macedo; João Carlos Ribeiro
Silva; Jorge Eduardo Alves da Silva; Nelma Carneiro Cavalcante e Vanilda
Honório da Silva. Votou contrário o vereador Luiz Francisco dos Santos
Neto. Veto ao Projeto de Lei n° 01/2017 de autoria do poder legislativo que
dispõe sobre a transação da regulamentação da carga horária de 40 horas
semanais para 30 horas, para os profissionais de enfermagens, ou seja,
enfermeiros, técnicos em enfermagem e dá outras providências. Veto em
discussão. Se pronunciou o vereador Luiz Francisco disse manter o voto
que deu na aprovação do projeto, pois em conversa com a secretária de
saúde na presença de Dr. Ronaldo e do presidente desta Casa, foi dito pela
secretária que o hospital e o SAMU já trabalha em um regime de 30 horas,

só os postos de saúde que o ministério público federal exige 40 horas
semanais. Porem Dr. José Ronaldo afirmou que o município tem
autonomia, pois se o município determinou que é 30 horas o ministério
público federal tem que acatar. Disse que em relação a gerar despesa Dr.
Ronaldo já afirmou que as pessoas que vão ter essa folga são as pessoas
que estão aprimorando seu conhecimento dentro da área e isto é louvável.
Afirmou votar favorável até porque foi o autor do projeto agraciado pelas
assinaturas de todos os vereadores. Em seguida o Sr. presidente disse que
no projeto só poderia votar se houvesse empate, porem no veto o mesmo
pode sim votar e tem o maior prazer de votar favorável. Disse que as coisas
não precisam de tanta democracia, pois são coisas que já existe em outras
cidades e a nossa tem que desenvolver, pois os funcionários têm que ter
uma carga horaria decente, assim como outras categorias a exemplos dos
dentistas. A vereadora Nelma Carneiro disse ser essa uma oportunidade que
os vereadores têm que votar a favor desta classe, para que todos os
cidadãos tenham um atendimento humanizado, pois com a mudança de 40
para 30 horas, os funcionários irão tanto se reciclar como descansar um
pouco. Disse que o que mais ver hoje, são profissionais na área da
educação e da saúde estressados, pois a sobrecarga de trabalho faz com que
os profissionais fiquem estressados e até doentes. Em seguida se
pronunciou o vereador José Ronaldo parabenizou a classe da saúde que
tanto faz por nossos filhos, e por nos quando necessitamos de atendimento.
Disse que são merecedores das 30 horas, independente se vão fazer curso
ou não, pois servirá também para um descanso e terem uma qualidade de
trabalho melhor. Em seguida se pronunciou o vereador Francisco dos
Santos Júnior disse que não tem muito o que se discutir já que boa parte já
exerce as 30 horas. Parabenizou Dr. José Ronaldo, pois toda classe deve ter
líder, pois a liderança tem que lutar para o bem da classe, e ver o mesmo
saindo sempre de João Pessoa e se faz presente, sempre correndo atrás. O

vereador Luiz Francisco pediu que com autorização do plenário o Sr.
Presidente permita que Dr. José Ronaldo se pronuncie,pois, o mesmo tem
um exemplo em uma cidade que também houve resistência. Em seguida se
pronunciou a vereadora Vanilda Honório parabenizou a categoria por mais
uma conquista, disse que a maioria dos profissionais trabalham às 40 horas
sem ter tempo para ir a um banco, a uma feira. Informou que irá trazer a
esta Casa um requerimento solicitando às 30 horas de trabalho para a classe
de agentes de saúde, uma classe muito sofrida. O vereador Jorge Eduardo
parabenizou a categoria da saúde por esta vitória das 30 horas, pois
ninguém é de ferro para trabalhar 40 horas uma vez que as estruturas não
permitem e afirmou que se faz necessário esta folga. Sequenciando o Sr.
Presidente questionou se todos permitem que Dr. José Ronaldo venha a
tribuna. Todos concordaram. Se pronunciou Dr. José Ronaldo agradeceu o
acolhimento, disse que na cidade de São Luiz no Maranhão a secretária de
saúde baixou uma portaria dizendo que os profissionais tinham que fazer as
40 horas semanais e a justiça derrubou este decreto dando ganho de causa a
categoria até mesmo colocando multa. Disse que regulamentação de carga
horaria para menos não reduz salario de trabalhador, pois não pode reduzir
salário uma vez já estabelecido. Afirmou que os médicos são 20 horas, e a
categoria quer um tempo para se aprimorar. Disse que o estado da Paraíba
já são 30 horas semanais e espera que Deus toque o coração do prefeito,
pois quando motiva uma categoria pode contar com a mesma para tudo que
vier a frente, porém é ruim quando desmotiva o trabalhador. Disse que
estão buscando o mínimo. Afirmou que em nenhum momento esta lei será
inconstitucional. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir
o veto foi posto em votação e rejeitado por unanimidade. Dando sequência
a sessão teve início os Oradores Inscritos. Se pronunciou a vereadora Ana
Paula, disse usar esta digníssima tribuna para falar sobre o pronunciamento
do excelentíssimo Sr. Prefeito realizado hoje no programa de rádio em

nosso município, onde seu nome foi mencionado por várias vezes. Disse ao
Sr. Prefeito João Francisco que merece todo seu respeito e o parabenizou
pela excelente educação e por ter tido uma base familiar exemplar, digna de
todo respeito e aplausos. Como o Sr. bem falou, teve uma votação
expressiva dos idosos em sua eleição graças a reflexos dos seus pais. Mas
esqueceu de agradecer a Dr. Elsinho, o qual andou com o Sr. Prefeito em
todos o município e na zona rural e distrito de nossa cidade, pois o Sr.
também deve a ele. Porem hoje definitivamente o Sr. surpreendeu a todos
os moradores com seu discurso eufórico e raivoso. Disse que o mesmo
falou que a vereadora em sua página no facebook havia postado uma
notícia falsa. Mas não foi uma notícia falsa, porém o prefeito não deve
explicações para a vereadora; deve explicações a família do rapaz que em
todo momento estava presente lá no hospital e viram o que aconteceu
exatamente naquele dia, pois não existiu noticia falsa, os enfermeiros que
estavam de plantão sabe muito bem o que aconteceu, mas não fala por
medo de sofrer retaliações. Mas foi verdade a questão do oxigênio sim. Em
relação ao “menino” Nanal, o mesmo tem nome e também merece respeito,
ele chama-se José Arnaldo Pereira da Silva Júnior. Pois o prefeito em seu
tom irônico e pejorativo quis dar outro sentido ao “ menino Nanal”. Disse
que parece que o Sr. Prefeito gosta ou sente prazer em diminuir as pessoas,
pois foi muito infeliz em seu comentário introduzindo sua vida particular
em seu discurso. Relatou que o Sr. Prefeito disse que a mesma tinha um
caso, e para um bom entendedor se referiu a mesma como uma prostituta.
Em seguida fez a leitura do significado da palavra Caso: aventura amorosa;
relação amorosa; relação clandestina; pessoa com quem se mantem relação;
amante. Afirmou que a fala do Sr. Prefeito é imponderada de machismo
epreconceito. Afirmou ser uma mulher livre de direito há mais de um ano, e
não esconde seu namoro com Nanal de ninguém, nem da sua família a
quem deve satisfação. Afirmou que o Sr. Prefeito a agrediu moralmente e

verbalmente, expos sua vida particular na rede de comunicação como se a
mesma fosse uma vagabunda. Porem todos sabem e conhecem que é uma
mulher de respeito, muito bem educada, por seus pais, nunca faltou o
respeito com ninguém e nunca entrou na vida particular de ninguém.
Afirmou que o Sr. Prefeito como líder do nosso município deveria dar
exemplo e não expor vida pessoal ao seu comentário machista e medíocre.
Pois se alguém fosse a um programa de rádio e fizesse essa colocação com
sua filha o Sr. não iria gostar. Relatou que o Sr. Prefeito disse que a mesma
é boa de rede social, porem afirmou não ser boa apenas nisso, pois é boa
mãe, boa filha, boa amiga, boa companheira, boa profissional e uma boa
vereadora e em momento algum se escondeu ou se esconde nas redes
sociais até porque as postagens feitas estão em sua página é só ir em seu
facebook e ver. Afirmou que o Sr. Prefeito falou dos desastres da gestão
passada e a culpou como se a mesma fosse a gestora. Ora! Não era a
gestora, então mais uma vez o Sr. Prefeito foi infeliz em seu comentário.
Disse que o mesmo falou que Nanal cometeu um crime e quem comete
crime é criminoso. E questionou que crime? Pois a gestão perdeu a eleição,
tinha mesmo que fazer o destrato, como manter o programa se a gestão
tinha perdido. Solicitou que Sr. Prefeito busque trazer esse programa
novamente pois tem equipe muito competente e eficiente. Disse que Sr.
Prefeito mais uma vez mencionou em seu comentário que a vereadora
estaria dormindo com o inimigo, porem crer que quem estar dormindo e
acordando com o inimigo é o povo de Areia, onde o gestor se nega a ter um
ato solidário perante seus eleitores carentes, onde o mesmo tem sido frio e
tratado com desprezo os mais necessitados, quando se nega a ajudar uma
aluna da APAE a seguir seu tratamento na cidade de Campina Grande,
quando falta transporte escolar para levar os alunos de sítio velho até a
escola no mutirão, quando se nega a colocar filtros de água potável na
escola de Cepilho, quando esses mesmos alunos tomam água da torneira,

quando não se tem respeito a classe esportista da nossa cidade, quando a 3
meses faltam médicos nos PSFs, quando os dentistas dos PSFs vão só
assinar o nome pois não tem água para os mesmo trabalharem, quando não
chamam os professores concursados mesmo tendo contratados no lugar,
quando proíbe os professores de lancharem nas escolas, quando nega doar
um caixão ou um remédio para quem precisa, quando retirou os técnicos do
SAMU, pois a gestão passada foi muito desastrosa e errou por ser boa
demais.

Relatou que Sr. Prefeito disse que quando se precisa de

documentos a prefeitura fornece, porem faz mais de um mês que solicitou
documentos e até hoje não teve resposta. Então essa informação não
procede. Afirmou que mais uma vez o Sr. Prefeito não pode acusa-la dos
erros e falhas da gestão passada, pois não era gestora. Disse que o Sr.
Prefeito indagou sobre sentimentos de Raiva, inveja ou Cobiça. Porém não
tem raiva, fica apenas triste pela maneira rude e desumana que o Sr.
Prefeito vem tratando os funcionários da prefeitura, impondo de maneira
impetuosa, não pode sentir raiva do Sr. Prefeito apenas pede em suas
orações que Deus o torne mais humano. Inveja? Não tem como sentir
inveja de uma pessoa tão fria como o Sr. Prefeito, não pode sentir inveja de
alguém que só ver cifrão em seu torno, não pode nem deve sentir inveja de
alguém que usa os microfones de uma rádio para insultar a vida particular
de alguém e esse mesmo comentário chocou seus filhos, seu pai e sua mãe.
Disse que gostaria muito que se colocasse no lugar de pai, e se fosse a sua
filha. Cobiça? Cobiça em sentar na sua cadeira? Também não tem, pois, o
Sr. Prefeitoé nosso prefeito por 4 anos, e deve cumprir e honrar todos os
moradores de nossa cidade as promessas que fez. Disse não ter sentimento
mesquinho, tem sentimento e emoções cheios de valores. Afirmou que
continua a mesma Ana Paula de sempre, dona de um coração enorme, que
consegue enxergar a dor do outro, que sabe se colocar na situação do outro.
Continua a mesma Ana Paula que não se cala para as injustiças sociais, que

sente a dor de um enlutado e que sabe ser o grito do oprimido. Continua
ajudando quem a procura, inclusive as pessoas que o procura pelo Sr.
Prefeito e o mesmo diz não. Disse ser Ana Paula, uma mulher honesta,
direita e de valores, não é uma qualquer como o Sr. insinuou. E quanto a
sua função de fiscalizar confessou que estar fazendo seu trabalho muito
bem, anda fiscalizando a atual gestão e nessas caminhadas encontrou
muitas coisas a exemplo: mais de 6 escolas fechadas; grupos sendo
derrubado; alunos tomando água de torneiras; professores proibidos de
lancharem na escola; PSFs sem médicos; tratamento dentário suspensos,
condutores sem preparação para dirigir os veículos da saúde; mamografia
não existe mais em nosso município; nutricionista não tem mais; o Sr.
Prefeito não assinou ainda o convenio com Dr. Fabiano; áreas descobertas,
faltando agente comunitários; alunos sendo prejudicados com a falta de
transporte municipal; falta água nos distritos; falta iluminação pública; falta
de limpeza nos bairros; falta de políticas públicas para os esportistas; falta
respeito com um mãe de família, uma vereadora e uma grande mulher. Em
seguida se pronunciou o vereador Luiz Francisco dos Santos Neto disse que
não iria ceder um minuto de seu tempo a ninguém que deseje pedir um
aparte. Pediu que o Sr. Presidente caso necessário peça ordem na Casa.
Disse que iria começar lendo um provérbio, pois uma pessoa da sua família
disse que: só diga aquilo que você viu, tudo que escutar procure saber,
primeiro tirar a prova para ver se é verdade e outra fale só aquilo que tiver
propriedade. Em seguida fez a leitura de provérbios 13 versículo 3.
Afirmou que iria colocar dois áudios que chegaram em suas mãos, e logo
após irá fazer seu comentário. Disse que deseja que a população ouça, pois
foi direcionado a mesma. Disse estar se referindo não a apelidos e sim ao
ex. secretário de saúde José Arnaldo Pereira da Silva Júnior. Pois o mesmo
se pronunciou em uma rádio e o vereadorsó ficou sabendo agora, pois se
tivesse conhecimento antes teria ido lá no outro dia, uma vez que no final

de sua fala se referiu a um vereador, e este vereador foi Luiz Francisco que
foi o único que falou de cheque. Disse que o ex secretário o deve satisfação
e irá vim a esta Casa na CPI a qual tem certeza que o presidente irá abrir.
Em seguida colocou o áudio do ex secretário José Arnaldo onde o mesmo
diz que criticaram muito a outra gestão e questionou qual foi a melhoria,
questionou cadê as cirurgias de cataratas? O vereador Luiz Francisco
perguntou como o secretario questiona cadê as cirurgias de cataratas se o
mesmo tinha assinado um oficio de n° 105/2017 datado do dia 25 de
novembro de 2016 endereçado a secretária de saúde do Estado da Paraíba,
Sra. Roberta Batista Abath, solicitando o cancelamento das cirurgias
eletivas de cataratas ora realizada no hospital Dr. Hercílio Rodrigues do
nosso município com parceria com a Secretaria de Saúde do Estado da
Paraíba. Afirmou que mesmo sendo depois da política foi maldade, porem
graças a Deus a secretária correu atrás e conseguiu destravar e vai começar
a fazer novamente em breve. Porem se fosse pelo ex secretário teria
morrido ali. Em seguida colocou o áudio do ex secretário dizendo que em
relação ao cheque de R$ 150.000.00 se tiver sua assinatura pode chamar a
polícia federal e o prender no programa. O vereador Luiz Francisco
informou que jamais disse que tinha a assinatura do ex secretário José
Arnaldo Pereira neste cheque que se encontra em suas mãos e entrega a
cópia a qualquer que assim desejar. Porém o nome que tem no cheque é do
ex prefeito e do ex tesoureiro. Disse que José Arnaldo quis dizer naquele
momento que tinha coisa errada, pois se o nome dele tivesse no cheque
podia chamar a polícia federal para prendê-lo. Em seguida colocou o áudio
em que o locutor diz ter conhecimento que ainda há medicamento da gestão
passada, material odontológico e matéria médico hospitalar, onde durante
dois ou três anos a prefeitura não irá comprar, pois a gestão do ex prefeito
deixou em estoque para garantir uns três anos daqui para frente. O vereador
Luiz Francisco disse que isto é uma brincadeira, questionou como se tem

uma cara de pau de dizer uma mentira dessa em uma rádio. Pois tem em
mãos um oficio de sua autoria feito no mês de março pedindo todas as
notas fiscais de remédios de compra de emergencial que o prefeito tinha
feito. Questionou se algum vereador sabe o valor que o prefeito já comprou
de medicamento esse ano. Porem nenhum sabia. O vereador Luiz Francisco
disse saber por que pediu, e não estar menosprezando nenhum vereador,
disse que tinha interesse em saber, pois estão abrindo uma CPI e tem que
comparar. Afirmou que no mês de fevereiro a prefeitura comprou o valor de
R$ 7.305.67, no mês de março comprou R$ 93.873.84. Questionou ao Sr.
Pedro Freire cadê o remédio que estava aqui. Cadê o remédio que dar para
segurar uma prefeitura durante três anos. Disse que o mesmo deveria medir
o que estava falando pois isso é uma inverdade. Disse que o Sr. Pedro
Freire pode ser chamado, para depor na CPI devido a este áudio, para o
mesmo dizer onde é que foram guardar este medicamento todo. Pois o que
foi comprado em dezembro uma Câmara deste tamanho é pequena para
guardar e não tinha justificativa alguma o prefeito João Francisco fazer
compra de emergência em fevereiro e em março. Disse que também
compraram insumos e quem desejar desmenti-lo que rasgue as notas fiscais
os empenhos e sumam com tudo. Disse que não sabe dos dois quem estar
mais coerente pois o ex secretário José Arnaldo disse que tinha material
para 6 meses e Pedro Freire disse que tem para 3 anos. Afirmou que no mês
de dezembro foram comprados mais de R$ 800 mil entre remédio e
insumos, onde na gestão de Elson da Cunha Lima Filho foi gasto durante
toda a gestão um pouco mais de 700 mil de medicamento. Disse que nos
cheques não tem assinatura do ex secretário, mais sua assinatura na
autorização da compra, porém o mesmo não teve coragem de atestar o que
foi

recebido,

assim

como

nenhum

funcionário.

Pois

houve

superfaturamento sim, onde 60% do material comprado ninguém conferiu
nem deu conferencia e isso chama-se superfaturamento. Questionou cadê o

medicamento que foi comprado? Afirmou que compraram remédios
errados, pois remédios que eram da atenção básica deixaram no hospital.
Afirmou que passou na secretaria junto com o vereador Ivano Cassimiro,
verificaram que na gestão passada foram compradas para a saúde 30
agendas coloridas paga dia 21 de dezembro de 2016, porem essas agendas
são do ano de 2016. Disse que deveria mandar de presente para quem
comprou. Afirmou que compraram ainda 900 cartolinas e questionou onde
o hospital irá usar 900 cartolinas, disse que isto é apenas a ponta do
iceberg. Afirmou que em relação ao prefeito João deseja continuar junto
com ele e torcer para que a administração der certo, mesmo milhares de
pessoas torcendo contra. Disse que em breve a secretária virá a esta Casa
mostrar o que tem feito e ai a população irá comparar. Disse que as coisas
têm que ser dita. Em seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo disse
estar presente para falar dos descasos com os prédios públicos. Disse que
junto com os vereadores Francisco dos Santos e Edvaldo Batista saíram em
caminhada para contatar o que estão fazendo com as escolas que estão
fechadas. Relatou ter ficado triste com o que o Sr. Prefeito vem fazendo nas
escolas fechadas do nosso município. Relatou que não se tem portas, por
que tiraram, não tem telhado pois tiraram até os vasos sanitários foram
levados, afirmou que realmente a prefeitura estar vivendo de doações e
quem quiser doar tem numero de uma conta. Disse que foi relatado que foi
a mando do secretário de infraestrutura. Questionou se ele é dono de algum
prédio, pois ele não tem o direito de derrubar essas escolas que se
encontram fechadas, pois o mesmo não é secretário por toda vida nem o
prefeito é eterno. E se por ventura o próximo gestor quiser reativar a escola
e aí. O vereador Francisco dos Santos Junior pediu um aparte e disse ter
visto algumas escolas que foram fechadas e uma está sendo demolida.
Disse que se a forma de governo João em quem o mesmo e sua família
votou for de fechar escola não tem problema, se houver a solução para os

alunos estudar na cidade, se tiver transporte, se tiver acompanhamento tudo
bem, porém é contra a demolição da escola, pois se daqui a quatro anos o
próximo prefeito quiser implantar novamente a educação nessas escolas
rurais como vai ficar. O vereador José Ronaldo disse que também fizeram
uma visita ao posto de saúde onde até o prato de comer também foi doado
por alguém da localidade, não tinha um pingo de detergente nem água para
se trabalhar. Afirmou que tinha muito “grude”, pois desde janeiro que não
tinha auxiliarde serviços gerais. Disse que ao invés de estarem em rádios e
em redes sociais com brigas devemos tentar resolver os problemas de nossa
cidade. Pediu ao vereador João Carlos já que o mesmo é filho do secretário
de infraestrutura o pedisse que fosse colocado iluminação em nossa cidade.
Relatou que seu amigo Deda levou três tiros, e estava no escuro, roubaram
uma moto de um cidadão e o mesmo não viu o meliante pois estava no
escuro. Disse que a prefeitura tem autonomia de comprar em qualquer
lugar já que decretou estado de calamidade pública. O Sr. Presidente
agradeceu aos vereadores pois após uma conversa que teve o resultado
estar sendo positivo. Disse ser partidário, votou no prefeito João porem
quer que os Areiense o permita ter seu direito de tomar suas posições, pois
não é porque votou que é obrigado a ver as coisas erradas e ficar calado.
Disse ter sido eleito para defender a população e tem coisas que não dar
para aceitar a exemplo do colégio que estar sendo demolido o qual
fotografaram. Relatou que foram ao posto de saúde onde uma enfermeira e
uma técnica em enfermagem disseram que o posto atende 600 famílias e
vai ser tirado uma parte dos funcionários para vir para a cidade e o PSF só
irá funcionar dois dias por semana. Disse defender no que for correto, e não
é legal as atitudes que está sendo tomada em relação a fechar escola, nem
demolir, pois foi relatado que existia um contrato de uma associação com o
prédio, e não foi tido o concesso de nada. Disse que é obrigado a defender
os menos favorecidos, e que se chegar projeto nesta casa benéficos as

categorias jamais serácontrário. Disse não ser aliado a Tião Gomes, pois é
aliado ao grupo político de Dr. Elson da Cunha Lima, pois dever o favor de
acompanhar qualquer candidato que Dr. Elson apresentar na cidade. Disse
que quando votou e pediu voto para a oposição era porque não estava sendo
acolhido na situação. Disse ter sido votado tanto pela situação como
oposição. Afirmou que jamais iria tratar vereador diferenciado, pois este é
seu papel. Disse não usar a cadeira da presidência como o poder, pois tem
humildade e simplicidade para conversar e é independente assim como
outros vereadores, pois esta legislatura estar trabalhando defendendo a
população e não apenas um nome. Fim da matéria e não havendo mais
nenhum assunto a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão
autorizando o primeiro secretário a fazer a lavratura da presente ata que
depois de lida discutia e aprovada vai devidamente datada e assinada.

