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

Aos (04) quatro 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; Ivano
Cassimiro dos Santos; João Carlos Ribeiro Silva; Jorge Eduardo Alves da
Silva; Luiz Francisco dos Santos Neto; Nelma Carneiro Cavalcante e
Vanilda Honório da Silva. Havendo quórum regimental a vereadora Vanilda
Honório fez a leitura de uma parte da Bíblia (Salmo 1), na abertura dos
trabalhos e em seguida o Sr. Presidente autorizou o primeiro secretário a
fazer a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada por unanimidade.
Em seguida sugeriu que as falas dos vereadores durante as discussões de
projetos e requerimentos sejam facultadas, onde o propositor terá dois
minutos e os demais vereadores um minuto para discutir, para que a ata não
seja tão cansativa. Questionou se todos os vereadores concordam, já que o
plenário é soberano. Todos concordaram. Dando sequência a sessão foi
feita a leitura do Expediente do Dia. Ofício n°203/2017 de autoria do
Secretário de Finanças Sr. Leopoldo Gondim Medeiros encaminhando a
esta Casa Legislativa os anexos que compõe o balancete do Fundo
Municipal de Saúde referente ao mês de março em 8 volumes e 3 caixas.
Requerimento n° 09/2017 de autoria da vereadora Ana Paula Gomes
Pereira Gonzaga solicitando convocação nesta Casa para prestar
esclarecimento o Sr. Geraldo Baracho Filho sobre as obras em andamento

do PSF da sua responsabilidade. Requerimento n° 10/2017 de autoria da
vereadora Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga solicitando formação de
Comissão desta Casa para fiscalização dos PSFs e Secretária de Saúde.
Requerimento n° 13/2017 de autoria do vereador Edvaldo Batista de Souza
solicitando Título de Cidadão Areiense ao Sr. Elson da Cunha Lima Filho.
Requerimento n° 08/2017 de autoria do vereador Francisco dos Santos
Júnior, solicitando Título de Cidadão Areiense ao Sr. Jesiel Ferreira de
Souza. Requerimento n° 09/2017 de autoria do vereador Francisco dos
Santos Júnior, solicitando Título de Cidadão Areiense ao Sr. José Spártaco
Cardoso. Requerimento n°19/2017 de autoria do vereador Ivano Cassimiro
dos Santos solicitando o roço do mato e tapa buracos no trecho entre Mata
Limpa e Rio do Canto. Requerimento n°20/2017 de autoria do vereador
Ivano Cassimiro dos Santos solicitando uma bomba de pressão para o
abastecimento de água no distrito de Mata Limpa. Requerimento n°
10/2017 de autoria do vereador José Ronaldo de Souza Macedo solicitando
limpeza na cidade em geral. Requerimento n° 24/2017 de autoria do
vereador Luiz Francisco dos Santos Neto solicitandoregulamentação de
terrenos e concessão de escritura pública definitiva dos terrenos doados por
gestões anteriores pertencentes ao poder público municipal. Requerimento
n° 15/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando
cobertura de uma galeria existente que transporta esgoto e a construção de
uma praça na Vila do Escritório no distrito Santa Maria Areia – PB.
Requerimento n° 54/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro
Cavalcante solicitando a construção de uma central de velório para os
nossos munícipes. Proposta de Constituição de Comissão Especial de
Inquérito n° 01/2017. Requerimento de criação do Sr. Vereador Luiz
Francisco dos Santos Neto e outros, requerendo nos termos de constituição
federal e nas formas do regimento interno desta Casa a criação de comissão
especialpara

investigar

supostas

irregularidades

na

compra

de

medicamentos e material hospitalar e odontológicos adquiridos no mês de
dezembro de 2016 pela secretaria de saúde no município de Areia. O Sr.
Presidente informou que referente ao pedido da CPI, na próxima terça feira
já irá encaminhar para que as comissões deem o parecer. Informou que
assim que tiver formada, o carro da Câmara estará à disposição tanto para a
CPI, como para as fiscalizações que forem solicitadas através de oficio,
uma vez que não irá barrar nada, pois este é o papel desta Casa agir com
transparência. O vereador Luiz Francisco disse achar que só se faz
necessário o parecer da Comissão de Justiça e Redação, uma vez que não é
um projeto que gere despesa. O Sr. Presidente disse que para não haver
nenhuma dúvida seria melhor as duas Comissões darem os pareceres,
porém irá consultar o jurídico. Pediu que na próxima terça feira os
presidentes das comissões solicitem através de oficio os membros e
relatores para se reunirem. O vereador José Ronaldo informou que os
ofícios já foram feitos e encaminhados aos membros das comissões. O Sr.
Presidente disse que era para deixar para apresentar na próxima semana por
conta de datas, questionou se os presidentes das comissões concordam em
se reunirem amanhã e já na próxima terça apresentar o parecer. Os
presidentes concordaram. Proposta de Constituição de Comissão Especial
de Inquérito. Requerimento de criação do Sr. Vereador Luiz Francisco dos
Santos Neto e outros, requerendo nos termos de constituição federal e nas
formas do regimento interno desta Casa a criação de comissão especial CPI
para investigar supostas irregularidades da pasta da saúde. Dando
sequência a sessão foi feita a leitura da Ordem 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 em discussão. Pronunciou o propositor disse que Romeu
Lemos foi Secretário de Turismo de nossa cidade por pouco tempo, porém
incentivou muitas coisas em nossa cidade como o projeto uma rosa na

janela, adote uma parada e o mapa turístico da cidade e nada mais justo do
que dar esta Comenda ao mesmo. Relatou ter tido uma conversa bastante
proveitosa com Romeu. Pediu o apoio dos nobres vereadores para a
provação desta Comenda. Em seguida como não houve mais quem quisesse
discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
Requerimento n°42/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro
Cavalcante solicitando fardamento completo para os garis de nossa cidade
Areia – PB. Requerimento em discussão. Pronunciou a propositora, disse
que este requerimento é mais que justo, pois os garis de nossa cidade
desempenham o seu trabalho sem qualquer proteção e precisam
urgentemente de um fardamento adequado, pois já teve conhecimento que
alguns se machucaram ao manusear sacolas de lixo para colocar no carro
coletor. Relatou que os garis são verdadeiros atletas, pois os mesmos
coletam o lixo correndo e muitas vezes o carro coletor nem se dar conta
que ali quem estar trabalhando é um ser humano e não uma máquina. Disse
ficar sensibilizada ao ver a situação dos garis, pois já observou o carro
coletor com uma carga enorme e ver a hora um gari escorregar em um saco
plástico e se acidentar. Disse que deveria já ter disponibilizado aos garis
este fardamento para ontem, pois é uma necessidade 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. O Sr. Presidente informou a todos os presentes que a
vereadora Ana Paula Gomes precisou se ausentar pois não estava se
sentindo bem. Requerimento n°59/2017 de autoria da vereadora Nelma
Carneiro Cavalcante solicitando que seja concedido Título de Cidadão
Honorário ao Sr. Jailson Lima Moura. Requerimento em discussão.
Pronunciou a propositora, disse acreditar que todos conhecem Jailson, filho
da proprietária do Posto Monte Sinai. Relatou que o mesmo só não fez
nascer em Areia, mas desde criança que reside aqui em Areia onde trabalha

no Posto Monte Sinai. Afirmou que os pais de Jailson poderiam ter
investido em outra cidade, mas preferiram ter seu investimento em Areia.
Disse que tem toda trajetória de vida na justificação deste requerimento e
quem desejar saber pode pedir uma cópia deste requerimento. Afirmou ser
mais que justo este título de cidadão ao Sr. Jailson. Informou que o mesmo
ama tanto essa terra que diz “ que Areia é sua cidade do coração”. Pediu o
apoio dos colegas vereadores através do voto. Em seguida se pronunciou o
vereador Francisco dos Santos Júnior disse que Jailson é seu amigo deste
da infância, onde o mesmo morou na rua dos professores e foi seu vizinho.
Pediu que Deus abençoe. Pois este título de cidadão Areiense para Jailson é
mais que merecido. Relatou que em conversa, Jailson o confessou que sua
mãe arenga com ele pedindo para ele colocar a placa do carro de Campina
Grande e o mesmo diz que a placa do seu carro é de Areia. Finalizou
parabenizando a propositora pelo requerimento. Em seguida se pronunciou
o Sr. Presidente parabenizou a propositora por este requerimento, pois são
pessoas desta natureza que merecem o título de cidadão. Em seguida como
não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em
votação e aprovado por unanimidade. Dando sequência a sessão teve início
os Oradores inscritos. Se pronunciou o vereador Luiz Francisco agradeceu
ao Sr. Presidente por dar andamento a CPI, a qual é esperada por muita
gente da população, uma CPI que tem que ir para frente porque tem que
chegar a um denominador comum, encontrar os nomes de quem for
culpado e quem for culpado que pague sua conta com a justiça, pelo menos
dizendo onde colocaram tanto medicamento. Em seguida disse que
ultimamente estão falando nesta Casa sobre um assunto, o qual escuta e
logo após corre atrás das informações. Sobre escolas fechadas no
município, pois quando ouvimos que uma escola fechou, achamos até meio
cruel, porem temos que saber o motivo que a escola foi fechada. Disse que
muitas vezes é feito julgamentos precipitados. Informou que na gestão de

Elson da Cunha Lima Filho foram fechadas 13 escolas, na gestão de Paulo
Gomes Pereira foram fechadas 3 escolas e na atual gestão a de João
Francisco 7 escolas fechadas. Afirmou que o campeão de escolas fechadas
é a gestão de Elson da Cunha Lima Filho, e assim como tem muita língua
pesada, mentirosa e caluniadora poderia dizer o prefeito ruim, poderia se
tivesse com um microfone na mão ou em redes sociais dizer que foi uma
gestão ruim. Em segundo lugar fica João Francisco com 7 escolas fechadas
e em primeiro Paulo Gomes. Porem os números desmente e desmascaram
as coisas e quanto mais maquiagem os documentos provam o contrário.
Pois na gestão de Elson que teve 13 escolas fechadas alcançou o IDEB o
qual entregou para Paulo Móveis com o IDEB de 3.1 e na gestão de Paulo
Móveis baixou logo para 2.9. Informou que o IBED é feito a cada dos anos
e no ano de 2015 na gestão de Paulo Gomes não informaram nada e quem
estar informando isto não é o vereador e sim o MEC que diz que os
números de participantes da prova Brasil foram insuficientes para que os
números fossem divulgados; sem média de prova Brasil 2015; não
participou; não atingiu os índices necessários para ter o desempenho
necessário. Afirmou que neste ranque quem fechou mais escolas saiu por
melhor. Disse que tinha escola a qual foi fechada que estava custando para
o município quase R$ 11 mil reais mês e a mesma tinha em média 40
alunos, ou seja, seria bem melhor o município matricular os alunos em uma
escola particular do que manter como estava, sem contar que a escola era
assaltada toda semana, onde levava merendas e quem sabe nem levava,
pois, a merenda era escassa. Disse que quem era ruim se tornou bom.
Afirmou que o atual gestor fechou 7 escolas porem se ele tiver justificativa
pode fechar mais e se igualar até a Elson contanto que mostre resultado no
próximo IDEB. Afirmou que como o ex gestor não deixou nenhum
resultado, e o que a atual gestão apresentar já sai do zero que estava. Disse
que quando se fecha uma escola e levam os alunos para uma escola

descente isso não é defeito e sim mérito. Afirmou que gostaria que a
vereadora Ana Paula estivesse presente uma vez que a mesma falou da
escola Elídio Pereira que foi fechada semana passada, e disse que a escola
passou por uma reforma em 2016, porém não foi em 2016 e sim em 2015 o
qual tem em mão os dois empenhos, pois esteve lá com o ex vereador
Carlos Roberto e a escola estava em estado precário. Afirmou ter em mão
as fotos do Elídio Pereira, onde foi feita apenas uma simples pintura de um
muro ao redor da escola, um murro que se você se encostar cai, pois foi
feito sem coluna. Disse que já foi encaminhado essas fotos em uma
denúncia ao ministério público federal, pois foi gasto o valor de R$
141.277.84 e quando foi visitar levou junto um pedreiro profissional que
disse que aquele muro, toda a reforma que ali existia junto com a pintura
não se gastava nem R$ 40.000. Disse ter se assustado ao olhar hoje o
SAGRES, pois, o empenho no valor de R$ 82.000 sumiu. Disse não saber
se é possível pois isto foi lançado pela prefeitura em janeiro, e o mesmo
imprimiu em julho e não estar mais. Disse ter visto várias pessoas falando
que já se passaram cinco meses, mas não foi cinco foram quatro pois
iniciou o quinto mês agora, disse ter visto até mesmo vereadores dizendo
que era pouco tempo, e pediu para comparar duas construções uma
pegando do alicerço e outra com a alicerço já pronto e questionou quem sai
na vantagem. Relatou que assim compara a política nos últimos 16 anos,
onde Ademar Paulino pegou tudo no chão, tudo demolido, e consegue em
um feito grandioso entregar para Elson da Cunha Lima Filho o alicerce
pronto e as paredes da casa já para subir, em ponto de laje, Elsinho entrega
em oito anos a Paulo Méveis para que já fizesse o primeiro andar, porém
em menos de dois anos o ex gestor pede um espaço nesta Casa para
comunicar a todos os vereadores a falência da prefeitura municipal de
Areia. Pediu que as pessoas imagem como João Francisco pegou esta
prefeitura. Disse acreditar no prefeito João Francisco, pois honestidade e

caráter ele tem de sobra e o que estar incomodando muita gente é por que o
mesmo está pastorando o dinheiro público, dinheiro este que foi saqueado
na gestão passada, pois tem cara que toma whisky até hoje e derrama com o
dinheiro da prefeitura e joga apostando nota de cem em baralho, e João não
irá deixar isto acontecer. Por isto que o mesmo disse quem quiser berrar
berre, berre e berre alto pois não terá moleza, para conseguir tem que soar.
Disse acreditar na promessa de João de uma Areia melhor de se viver,
porem atélá irá ficar muita gente incomodado. Disse ter paciência para
esperar, pois aturou por dois anos o desastre da gestão passada para
primeiro romper pois se tivesse ficado teria afundado junto, assim como
aconteceu com outros vereadores. Pois a própria filha dele disse que ele
não tinha pulso e ela passou dois anos como secretaria de administração e
afirmou que não mandava em nada. Afirmou que o ex gestor foi para baixo
por que quis não foi falta de aviso, uma vez que os vereadores se reuniram
fizeram um relatório e pediram que fosse tomada as providências. Em
seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo disse que no início da fala
do vereador Luiz Francisco se falava de escola fechada, porém quem falou
das escolas foi o vereador que voz fala, pois foi constatado por sua pessoa,
pelo presidente e o vereador Francisco dos Santos Júnior que tem escolas
sendo derrubadas. Disse que nem o prefeito, nem o secretario nem os
vereadores tem o direito de derrubar patrimônio público. Disse espera que
parem por ai, ou se não está Casa irá tomar as providencias, uma vez que o
gestor não irá reinar por mais de 8 anos. Disse estar presente na tribuna
para parabenizar o vereador Francisco dos Santos Junior pela reabertura do
Jaguar um time de futebol que tem nome e história em nossa cidade. O
vereador Francisco dos Santos pediu um aparte e disse que estavam
fazendo uma reunião para reativar o Jaguar futebol clube, mas parece que
já tinha um pessoal que estava com a documentação tramitando e agora vão
formar a seleção da cidade que irá disputar campeonato como a copa

cultura e outros que por ventura vier. E enquanto se resolve será colocado o
nome de seleção para não criar confusão. O vereador José Ronaldo disse
que o vereador Luiz Francisco muito criticou com razão a gestão passada,
quanto se pagava as taxas dos árbitros no campeonato realizado pela
prefeitura municipal. Porem espera que o campeonato que estar para
acontecer não se cobre a mesma taxa, pois já ouviu em programa de rádio
que será cobrado sim as taxas dos árbitros a qual o mesmo tanto criticava.
Não permitiu um aparte do vereador Luiz Francisco. Disse nunca ter
escutado dizer na cidade de Areia que o ex prefeito Ademar Paulino e Elson
da Cunha Lima foi processado por fazer uma doação para se levar um time
de futebol a qualquer estádio e caso tenha será vereador para vir na tribuna
e pedir desculpapelo equívoco. Relatou que quando se fala em doação só
lembra das caridades do vereador Francisco dos Santos, disse que deseja
não precisar porem se precisar sabe que o mesmo estará à disposição assim
como a qualquer munícipe de Areia. Em seguida se pronunciou o vereador
Jorge Eduardo relatou que na semana passada junto com o vereador Ivano
Cassimiro estiveram presente no Simpósio de Agentes públicomunicipais
em Maceió o qual foi uma experiência proveitosa. Relatou que uma das
palestras que o chamou atenção foi a do tema “Turismo e desenvolvimento
sustentável em um panoramamunicipal” com Luiz Buarque o qual ficou à
disposição para vim a esta Casa em uma audiência pública, cuja o principal
objetivo é mostrar a capacidade que o turismo tem de melhorar e
desenvolver economicamente e socialmente o município. Disse que de
acordo com a EMBRATUR a França é um dos primeiros países mais
visitados do mundo e o Brasil ainda é muito pouco visitado, pois apenas
3% é explorado turisticamente. Pois investir no turismo pode ser uma
alternativa para o município. O vereador Ivano Cassimiro pediu um aparte,
disse que aprendeu muito neste congresso, onde esteve presente vereadores
de Bayer, de Pernambuco, de Maceió e outros lugares

e ao falar do

turismo em nossa cidade, inclusive do mapa feito por Romeu Lemos o
professor Albuquerque o qual tem uma empresa de turismo ficou de entrar
em contado com o presidente para dar um levante no turismo de nossa
cidade onde fica a renda e o capital. O sr. Presidente agradeceu a
participação dos colegas vereadores que foram ao simpósio. Disse que foi
criticado por alguém que sempre visita esta casa por ter mandado os dois
vereadores para o congresso e afirmou que irá continuar fazendo, pois, os
vereadores trouxeram conhecimento. O vereador Ivano disse ter provas que
estavam estudando e adquirindo conhecimento pois não foram para ganhar
dinheiro, afirmou ter provas que estavam no congresso, pois não tem aqui
nenhum menino nem moleque. O vereador Luiz Francisco pediu ao Sr.
Presidente se informe com o jurídico em relação a questão de ordem pois
quando se faz a pergunta a um vereador o mesmo tem direito a resposta,
porem na próxima terça feira irá falar. 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, discutida e aprovada, vai devidamente datada e assinada.

