ATA DA SEGUNDA SESSÃO

ORDINÁRIA REALIZADA NO

PRIMEIRO PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
AREIA-PB, NO DIA SETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E
DEZESSETE.

Aos (07) sete dias do mês de fevereiro 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; Ivano Cassimiro dos Santos; João Carlos Ribeiro Silva; João Paulo
de Souza Macedo; Jorge Eduardo Alves da Silva; José Ronaldo Maximino
de Souza; Luiz Francisco dos Santos Neto; Nelma Carneiro Cavalcante e
Vanilda Honório da Silva. Havendo quórum regimental, a vereadora
Vanilda Honório fez uma leitura da parte da bíblia (Salmo 46) 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. Dando sequência a sessão foi feita a leitura do Expediente do
Dia. Ofício n° 05/2017 de autoria do vereador Luiz Francisco dos Santos
Neto solicitando participar da Comissão de Justiça e Redação desta Casa
Legislativa durante o ano de 2017 seguindo os trâmites expressos nos
artigos 41 e 42 do Regimento Interno e o artigo 27 da Lei Orgânica
Municipal. Requerimento n° 01/2017 de autoria da vereadora Ana Paula
Gomes Pereira Gonzaga, solicitado criação de atividades para Economia
Criativa no antigo Posto de Saúde (desativado) do Engenho Cipó;
Requerimento n° 003/2017 de autoria da vereadora Ana Paula Gomes
Pereira Gonzaga, solicitado reativação do Projeto mais Saúde na
Comunidade. Requerimento n° 004/2017 de autoria da vereadora Ana

Paula Gomes Pereira Gonzaga, solicitado reparos na bomba de água que
abastece o Distrito de Mata Limpa; Requerimento n° 005/2017 de autoria
da vereadora Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga, solicitado abastecimento
d’água para a comunidade de Tabuleiro de Muquém. Requerimento n°
001/2017 de autoria do vereador Francisco dos Santos Júnior, solicitando
votos de aplausos com gratulações ao Excelentíssimo Sr. Prefeito João
Francisco Batista de Albuquerque e ao Secretário de Turismo o Sr. Romeu
Lemos, pela criação e lançamento do primeiro Mapa Turístico do nosso
município. Requerimento n°004/2017 de autoria do vereador João Paulo de
Souza Macedo solicitando máquinas agrícolas (tratores) para o corte de
terra dos agricultores familiares. Requerimento n° 005/2017 de autoria do
vereador João Paulo de Souza Macedo solicitando, recuperação das
estradas da zona rural do nosso município. Requerimento n° 04/2017 de
autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando construção do
calçamento da Rua Violeta do Céu Queiroz Teixeira, loteamento Silva
Santos, localizado no Conjunto Mutirão, bairro cidade universitária ao lado
do restaurante Mariah. Requerimento n°40/2017 de autoria da vereadora
Nelma Carneiro Cavalcante solicitando, faixa de pedestre em frente as
escolas Carlota Barreira, Colégio Estadual, Álvaro Machado, Júlia
Verônica, João Coutinho, Sistema Educacional, Risco e Rabisco como
também Espaço das Artes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e
demais localidades que se faz necessário em nossa cidade Areia-PB.
Requerimento n°41/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro
Cavalcante solicitando, extinção do sistema multisseriado nas escolas do
nosso município Areia-PB. Requerimento n°43/2017 de autoria da
vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando, que as áreas de saúde
que encontram descobertas por falta de Agente Comunitários de Saúde
sejam preenchidas o quanto antes, e que sejam indicados estes profissionais
para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Dando

sequência a sessão foi feita a leitura da Ordem do Dia. Requerimento
n°001/2017 de autoria do vereador Edvaldo Batista de Souza, solicitando
Posto de Saúde – PSF, no bairro Frei Damião. Requerimento em discussão;
se pronunciou o propositor disse que no mencionado bairro tem
aproximadamente mil moradores, e quando se faz necessário de
atendimento médico os mesmos têm que se descolar até o PSF da Rua Abel
da Silva. Afirmou que muitas vezes mães de família tem que se deslocar a
pé, com crianças de colo, muitas são carentes e não tem dinheiro para se
deslocar até o ponto de moto taxi. Afirmou que deveria ter ao menos um
posto âncora para atender as crianças, idosos e moradores do bairro e
comunidade circunvizinha. Relatou que no bairro tem dois locais os quais
podem servir de posto âncora, a associação e o centro social, o qual está
todo organizado e não tem nenhuma atividade no local. Afirmou que
quando se trata de construção não é tão fácil. Pediu o apoio dos nobres
vereadores, uma vez que todos são representante do bairro e da cidade
como um todo. Em seguida se pronunciou o vereador Jorge Eduardo
afirmou ter sido o dentista do PSF da Rua Abel da Silva. Afirmou que um
PSF é para atender uma localidade de no máximo 1.500 pessoas, porém o
PSF atende o bairro Frei Damião, rua Abel da Silva, Mutirão, Lava Pés,
sitio Macacos, Chã de Jardim e Sitio velho. Afirmou ser impossível atender
bem toda esta demanda. A vereadora Ana Paula disse que quando se faz a
colocação de uma construção de um novo PSF é muito complicado e
demorado e as vezes complica o gestor. Porém quando se fala de uma
possível criação de uma âncora já que tem o lugar disponível a única coisa
que o gestor precisaria para ativar a âncora é dispor dos profissionais, de
uma maca e de uma mesinha e cadeiras. E poderia fazer um trabalho com
os profissionais e atender de 15 em 15 dias. Relatou que na gestão passada
foi criado posto âncora. Em seguida como não houve mais quem quisesse
discutir o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº

001/2017 de autoria do vereador Ivano Cassimiro dos Santos solicitando
construção de um posto de Saúde PSF na localidade de Chã de Santo
Antônio. Requerimento em discussão. Se pronunciou o propositor,
informando que na localidade já existiu um posto ancora o qual foi
desativado no início da gestão passada, sendo ativado novamente no final.
Porém há comentários que o mesmo não seria mais ativado. Pediu o apoio
dos colegas vereadores para que o posto âncora, ou seja, transferido para
outro local ou construído um PSF. O Sr. Presidente disse que deveria ao
menos ser restabelecido o retorno do atendimento, pois a comunidade está
dispersa tendo que se dirigir até a Usina Santa Maria. Em seguida se
pronunciou a vereadora Ana Paula, sugeriu que o propositor converse com
a Secretária de Saúde para expor, pois quando se solicita a construção de
um PSF, dá uma margem de algo muito grandioso e quase impossível, mas
quando se apresenta uma outra alternativa que é a questão da âncora fica
mais viável para a gestão realizar esse objetivo. Em seguida como não
houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 001/2017 de autoria do
vereador Jorge Eduardo Alves da Silva, solicitando reforma e acesso a
lavanderia pública no bairro da Jussara. Requerimento em discussão, não
houve quem quisesse discutir em votação foi aprovado por unanimidade.
Requerimento n° 001/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro
Cavalcante solicitando, a reconstrução do Calçamento João Cardoso e que
seja inserido no mesmo local para práticas de exercício físicos com
equipamentos para ginasticas ao ar livre - Academia da Saúde.
Requerimento em discussão. Se pronunciou a propositora disse que este
requerimento diz respeito a reconstrução do calçadão João Cardoso, pois
todos nós sabemos que a rua em que está inserida este calçadão é uma das
ruas mais bonitas de nossa cidade. Onde muitas pessoas jovens,
adolescentes e pessoas da melhor idade sempre sentam no calçadão para

bater um bom papo e para se encontrar com amigos. Afirmou que a nossa
cidade é desprovida de área de lazer. Porém podemos observar que o
calçadão João Cardoso é um lugar espaçoso onde as pessoas sentam para
descansar, bater um papo com amigos, ou seja, um lugar próprio para um
bate papo saudável, encontros ao ar livre. Informou que nesses últimos
anos é possível observar que o mesmo vem sendo tratado com descaso, e
pouco a pouco vem se deteriorando. Chegando ao ponto que se encontra no
momento necessitando urgentemente de uma reconstrução. Afirmou que
como vereadora e representante do povo de sua terra, constituída através do
voto, se sente na obrigação de fazer esta reivindicação através desta Casa
Legislativa. Disse se irmanar ao passar em outras cidades que tem esta
visão de que exercícios físicos faz bem à saúde. Onde o gestor constrói
praças e nelas são inseridos os equipamentos de ginastica, tornando-se
assim academias ao ar livre. Disse que isto é o que desejaria ter em nossa
cidade, pois significa um incentivo a uma melhor qualidade de vida. Pediu
aos colegas vereadores o apoio através do voto, aprovando por
unanimidade esta propositura e ao Prefeito que se sensibilize e execute esta
solicitação. Relatou que na cidade de Remígio se deparou com uma
academia ao ar livre a qual ficou encantada, pois as pessoas conservam os
equipamentos e mantem a limpeza. Afirmou que academia ao ar livre
significa saúde. O Sr. Presidente parabenizou a vereadora por esta
propositura, pois estão dando uma oportunidade aquelas pessoas que tanto
sonham em ir para uma academia e não tem condições financeiras. A
vereadora Nelma Carneiro disse a todos que caso esta propositura seja
aprovada e o gestor tendo dotação orçamentária e desejo no coração de
executar esta reconstrução, tem o prazer de dizer que esta é uma
reivindicação de todos os vereadores, do poder legislativo, pois quando se
vota, se irmanam. Em seguida se pronunciou a vereadora Ana Paula,
parabenizou a vereadora Nelma Carneiro pela atitude de um gesto tão

brilhante, que é a solicitação da reforma do calçadão. Disse saber que a
nossa cidade é tendenciosa há vinda de mais idosos, pois as pessoas estão
envelhecendo e precisam envelhecer com saúde e para ter saúde é preciso
exercitar. Relatou que muitas pessoas caminham na passarela, porém tem
postes e buracos que inviabilizam. Disse que se o gestor de fato tiver a
preocupação irá sim, fazer esta reforma no calçadão. Em seguida como não
houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 002/2107 de autoria da
vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando fardamento escolar para
os alunos da rede municipal de ensino de Areia – PB. Requerimento em
discussão. Se pronunciou a propositora, relatou que quando caminhava em
busca de voto visitando as famílias, detectou muitas carências, muitas
necessidades e demandas que o gestor tendo dotação orçamentária e desejo
no coração poderia executar. Disse ser esta uma das reivindicações, pois na
época que caminhava visitando a família pedindo apoio através do voto se
deparou com famílias de agricultores residentes tanto na zona rural como
na zona urbana, famílias carentes, mais que estudavam enfrentando várias
dificuldades para que pudessem ser alguém no futuro. Disse ser isto uma
preocupação pois a vida das pessoas não está fácil, pois quando recebemos
um salário mínimo, quando algumas que já são aposentadas, se deparam
com as dificuldades e necessidades de remédios, água, bujão e alimentação,
sobra quase nada ou nada para passar o mês para sua manutenção. Afirmou
está solicitando fardamento pois sentiu esta necessidade, e ao encontrar
com uma candidata a vereadora já após eleição, onde ela não conseguiu ser
eleita e a confessou este desejo: Vereadora seria possível vossa excelência
fazer esta reivindicação, através da Câmara, pois tinha o sonho ver este
projeto, o qual sonhava desde a época dos comícios, época que visitavam
as famílias e pedia voto. Pois caso eleita solicitaria fardamento escolar para
os alunos da rede municipal. A vereadora Nelma Carneiro afirmou achar

esta necessidade muito importante, pois irá ajudar os alunos manter a
disciplina na escola, pois ver muitas vezes alunos se dirigindo para escola
com mini blusas e shorts, de uma forma que fica inviável estar na sala de
aula. Afirmou que muitas vezes pode ser um julgamento precipitado, será
que os pais desses alunos não estão vendo isso. Entretanto muitas vezes é a
única roupa que aquela criança tem para frequentar a escola e ser alguém
no futuro. Pediu o apoio dos colegas vereadores e a sensibilidade do
Prefeito. O Sr. Presidente disse que a aprovação deste requerimento traz
para o pai do aluno uma despesa a menos. Pois muitos ficam preocupados
como mandar os filhos para o colégio já que não tem condições. A
vereadora Nelma Carneiro informou que a candidata a vereadora
mencionada é Fátima de Mata Limpa. Disse ao vereador Ivano Cassimiro
que esta é uma oportunidade do mesmo se irmanar, e dizer que também
contribuiu. Em seguida se pronunciou o vereador Francisco dos Santos
parabenizou a vereadora pela propositura e afirmou que além da economia
para o pai de família é muito importante para a identificação da criança.
Pois muitas vezes andar mal trajados por falta de condições é tido como um
delinquente. E estando fardado e identificado. A vereadora Nelma Carneiro
afirmou que é importante pois também haverá a identificação da escola.
Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento
foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº
003/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando a
recuperação e construção da continuação da passarela Dr. Francisco Pereira
Mariz que dar acesso até o Centro de Ciências Agrárias localizado em
nossa cidade Areia-PB. Requerimento em discussão. Se pronunciou a
propositora afirmou que com o início das sessões ordinárias se tem a
oportunidade de pegar todas as demandas que foram detectadas ao longo da
caminhada, demandas essas que irá reivindicar através desta Casa. Pois este
é o papel do vereador. Questionou que em relação a este requerimento

quem nunca se deparou com as pessoas que buscam uma melhor qualidade
de vida, que desejam uma melhor saúde em direção a passarela Dr.
Francisco Pereira Mariz para fazer caminhada. Pois todos os dias pela
manhã e à tarde muita gente faz caminhada, já que Areia é desprovida de
área de lazer e não tem um local adequado para que as pessoas façam suas
caminhadas. Afirmou ter feito este requerimento pois nossa cidade não tem
uma área própria e adequado para pratica de exercícios físicos e
caminhada, pois o único local com o fluxo de pessoas com essa finalidade e
mais intenso é a passarela a qual dar acesso ao Centro de Ciências Agrárias,
onde as pessoas caminham em busca de uma melhor qualidade de vida,
fundamental nos dias de hoje, pois sabemos que o exercício físico e
caminhada é fundamental para uma saúde de qualidade. Afirmou que nossa
passarela está precisando urgentemente de uma recuperação, um olhar
diferenciado, pois muitas vezes é questionada na rua se a mesma tem feito
alguma coisa pela passarela, pois é o único local que se tem para caminhar.
Relatou que em gestões passadas já foi feita esta solicitação a qual foi
aprovado mais não foi possível ser executado. Disse que a obrigação do
vereador é solicitar e a do gestor é se tiver dotação orçamentária e desejo
no coração executar. Pediu o apoio dos colegas vereadores através do voto,
para que as pessoas caminhem com mais segurança. Em seguida como não
houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e
aprovado por unanimidade.

Requerimento nº 48/2017 de autoria da

vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando nivelação e padronização
das calçadas das principais ruas de nossa cidade. Requerimento em
discussão. Se pronunciou a propositora disse ser um requerimento de muita
importância pois está em seu quarto mandato e nunca viu uma fiscalização
por parte do poder executivo, para com as calçadas, as quais são de
fundamental importância para os passeios das pessoas, ou seja o direito de
ir e vir com segurança, pois as mesmas são esburacadas, desniveladas sem

contar que tem algumas que são feitas de cerâmica escorregadias,
colocando em risco as pessoas pois podem tropeçar, escorregar e caírem
sujeito a quebrar algum osso ( braço, perna, clavícula, fêmur etc). Disse
citar esta possibilidade pois conhece pessoas que sofrem muito sendo
acidentadas em calçadas desniveladas, com buracos e escorregadias em
nossa cidade. Relatou já ter visto uma senhora da melhor idade levar um
escorregão e quebrar o pé. Disse ser testemunha ocular e sentiu na pele pois
também já caiu e quebrou o nariz. Desejou que o Sr. Prefeito através de sua
Secretaria Competente ou através de seu secretariado elabore um projeto
com a finalidade e contactasse com o IFHAN já que nossa cidade é
patrimônio histórico, para viabilizar esforços, conseguir recursos e fazer a
construção de calçadas padronizadas e niveladas. Já que nossa cidade
recebe tantos turistas, a mesma teria uma melhor visibilidade para as
pessoas que visitam e os Areienses teria uma melhor qualidade de vida.
Disse ser este requerimento de suma importância, pediu o apoio dos
colegas vereadores através do voto para esta propositura e desejou que o
gestor consiga verba, recursos, dotação orçamentaria e se sensibilize e faça
alguma coisa pela nossa cidade, pois vemos que as casas com jarrinhos de
flores que é um projeto “uma rosa na janela” deu certo. Em seguida como
não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em
votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº 001/2017 de autoria
do vereador João Carlos Ribeiro Silva solicitando a criação da Bienal do
Livro em nossa cidade. Requerimento em discussão. Se pronunciou o
propositor afirmando que a nossa cidade é intitulada de Terra da Cultura e é
nesse contexto que apresenta esta propositura da criação da bienal do livro.
Informou ser um evento que ocorrerá em dois em dois anos, um evento de
caráter literário onde se reunirá editores e autores de livros com o objetivo
de fazer em nossa cidade uma feira literária. Afirmou que o evento
engrandecerá nosso título, terra da cultura e viabilizará o contato das

pessoas com as mais diversas bibliografias. Finalizou pedindo o apoio dos
colegas vereadores. Em seguida se pronunciou a vereadora Nelma Carneiro
disse se irmanar, pois votará neste requerimento o qual gostaria muito que
fosse executado. Pois aqui em Areia falamos muito em José Américo,
Pedro Américo e quantos Pedros temos, pois temos filhos de Areia que tem
livros belíssimos e importantíssimo para a educação do nosso município.
Esta é uma oportunidade destes escritores e outros escritores de cidade
circunvizinhas mostrar o seu trabalho. E já que Areia é a terra da cultura se
dar uma lição nas pessoas. Em seguida se pronunciou a vereadora Ana
Paula, parabenizou o vereador João Carlos. Disse acreditar que este
requerimento foi solicitado na gestão passada, porem infelizmente não
pode ser executado. Afirmou torcer para que seja executado agora. Pois em
nossa cidade existe, poetas, escritores, músicos enfim é a terra da cultura.
Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento
foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº
001/2017 de autoria do vereador José Ronaldo Maximino de Souza
solicitando calçamento no conjunto Padre Maia II, localizado no bairro da
Jussara. Requerimento em discussão. Se pronunciou o propositor pediu o
apoio dos colegas vereadores para que aprovem este requerimento onde irá
beneficiar a todos que residem no Padre Maia II. Afirmou que quem esteve
no mencionado conjunto durante a caminhada política, viu a situação que é
muito precária principalmente em época de inverno. Disse torcer para que
este requerimento seja executado o mais rápido possível. Em seguida como
não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em
votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº 002/2017 de autoria
do vereador José Ronaldo Maximino de Souza solicitando a construção de
uma praça na Rua Abel da Silva, mais precisamente em frente a subestação.
Requerimento em discussão. Se pronunciou o propositor disse que esta
praça só irá complementar ainda mais o requerimento do calçamento

solicitado pela vereadora Nelma Carneiro. Em seguida se pronunciou a
vereadora Nelma Carneiro disse se irmanar com a propositura do vereador
e o agradeceu pela compreensão uma vez que o mesmo também solicitou o
calçamento para Rua Belizio Alves e a mesma já tinha feito este
requerimento. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o
requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 003/2017 de autoria do vereador José Ronaldo Maximino
de Souza solicitando lavanderia pública no conjunto Padre Maia I e II. Se
pronunciou o propositor e informou que está lavanderia irá beneficiar a
todos os moradores que convivem no conjunto Padre Maia I e II assim
como também irá trazer uma renda extra, pois as condições financeiras dos
moradores são precárias. Em seguida como não houve mais quem quisesse
discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
Projeto de Resolução nº 001/2017 que dispõe sobre adequação do salário
mínimo dos servidores da Câmara Municipal de Areia PB, ao salário
mínimo nacional vigente e dá outras providencias. O Sr. Presidente pediu
que os vereadores votassem favorável a este projeto para que possam se
adequar. O vereador Luiz Francisco informou que até que se resolva a
situação referente a sua participação na Comissão de Justiça e Redação,
não votará em Projetos nem em Parecer algum. Afirmou ter apresentado
seu pedido oficial já que teria feito apenas verbal. Questionou se não há
parecer. O Sr. Presidente informou ser um projeto de resolução e não se faz
necessário votação de parecer. 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;
Edvaldo Batista de Souza; Francisco dos Santos Júnior; Ivano Cassimiro
dos Santos; João Carlos Ribeiro Silva; João Paulo de Souza Macedo; Jorge
Eduardo Alves da Silva; José Ronaldo Maximino de Souza; Nelma
Carneiro Cavalcante e Vanilda Honório da Silva. Se absteve do voto o

vereador Luiz Francisco dos Santos Neto. Projeto de Resolução nº
002/2017 que dispõe sobre alteração do Regimento Interno da Câmara
Municipal e dá outras providencias. O Sr. Presidente afirmou que se faz
necessário adequar alguns artigos no regimento, para melhor organiza - ló,
pois é muito falho. Uma vez que tem coisa que o Regimento traz e na Lei
Orgânica traz de outra forma. Relatou que caso algum vereador venha
solicitar afastamento junto a presidência ou para ocupar alguma vaga de
secretário, esta Casa faça apenas a complementação da diferença de salário.
Em seguida se pronunciou o vereador Luiz Francisco disse votar contrário,
pois trata-se de um projeto inconstitucional. Relatou que na gestão passada
quando os vereadores Gilberto Joventino Paulino e Ana Paula Gomes
Pereira Gonzaga se afastaram optaram para receber por esta Casa. Afirmou
que esteve no Tribunal de Contas e pediu uma resposta por oficio. E a
resposta alegava inconstitucionalidade. Em seguida como não teve mais
quem quisesse discutir o projeto foi posto em votação e aprovado por
maioria. Votaram favorável os vereadores: Ana Paula Gomes Pereira
Gonzaga; Edvaldo Batista de Souza; Francisco dos Santos Júnior; Ivano
Cassimiro dos Santos; João Carlos Ribeiro Silva; João Paulo de Souza
Macedo; Jorge Eduardo Alves da Silva; José Ronaldo Maximino de Souza;
Nelma Carneiro Cavalcante e Vanilda Honório da Silva. Votou contrário o
vereador Luiz Francisco dos Santos Neto. Em seguida o Sr. Presidente
informou que na próxima quinta feira dia 09/02 irá acontecer uma
Audiência Pública para tratar sobre a municipalização do trânsito de Areia.
Dando sequência a sessão teve início os oradores inscritos. Se pronunciou o
vereador Luiz Francisco, justificou que iria apresentar o porquê do decreto
de calamidade administrativa, mostrando documentos, xeros, e números em
um data show, porém o Sr. Presidente o informou que o mesmo teria que
solicitar uma audiência pública para tratar apenas desse assunto em comum
acordo já que consta no Regimento. Entretanto fez um resumo para que as

pessoas tenham conhecimento e afirmou que sempre que fala de algo está
de posse de documentos. Relatou que o próprio TCE pediu que os prefeitos
eleitos fizessem um levantamento de como foi a transição de governo,
como foi encontrada as secretarias e que fossem enviadas ao TCE em
forma de denúncia para que os ex gestores fossem responsabilizados.
Afirmou que uma denúncia já está protocolada no Ministério Público local,
outra será entregue ainda este mês no TCE e as demais em outros órgãos,
em outras instâncias. Informou que só de Previdência foram debitadas
automaticamente da conta do município na atual administração o valor de
R$ 755.810.58 só de INSS, referente a dezembro. De consignados Caixa
Econômica o valor de R$ 59.098,75, no Banco do Brasil R$ 94.875.51.
Informou que os consignados do banco o Prefeito João Francisco já quitou
tudo, os da Caixa Econômica teve que parcelar em cinco vezes.
Consignado que é retirado do contra-cheque dos funcionários e não tem
desculpa alguma para está atrasado. Contas da OI referente a alguns
telefones dos prédios públicos. De 09/2012 a 06/2015 no valor de R$
3.428,00. Inclusive tem uma conta nova que é do hospital municipal, porém
a secretaria virá a esta Casa e mostrará na integra. ENERGISA referente ao
prédio do SAMU, que ia ser cortado a energia do posto no valor de R$
115.086,00. CAGEPA tem débitos de vários prédios um deles que chama
atenção é a Creche Corina Barreto que tem um debito 08/2015 a 12/2016
no valor de R$ 8.246.96, na Febemaa R$ 2.408,10. Totalizando só de
contas de água dá o valor de R$ 12.446,29. Conta referente a pneus R$
2.900,00. Afirmou que a prefeitura tem a transferência eletrônica porém foi
feito pagamento em cheque no dia 30 /12/2016 um no valor de R$ 100.000
e outro de R$ 50.000.00 para compra de medicamentos. Dois mandados de
sequestro em valores um no nome de Francisco José dos Santos no valor de
R$ 9.019.44 e outro no nome de Aurimar Alves da Silva Gomes no valor de
R$ 22.887.76. São ações que entraram contra a prefeitura, ganharam e

foram bloqueados da conta do município agora em janeiro de 2017.
Afirmou que irá fazer sim a audiência para mostrar a população o que se
passa. Pois um dos pontos da gestão atual é transparência. Informou
também que todos os secretários se farão presentes a esta Casa para fazer
explanações sobre suas pastas. Disse que quando era aliado a gestão de
Paulo o mesmo o afirmou várias vezes ter recebido uma administração
zelosa, pois tinha na conta da saúde o valor de quase 400.000.00, e a
transição de governo foi feita na íntegra, onde o Ex. Prefeito Elson da
Cunha Lima e o ex vice-prefeito Ademar Paulino estavam na entrega dos
automóveis. Entretanto desta vez receberam uma frota totalmente sucateada
onde terá que abrir licitação para os consertos. Fim da matéria e não
havendo mais nenhum assunto a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a
sessão autorizando o primeiro Secretario a fazer a lavratura da presente ata
que depois de lida discutida e aprovada vai devidamente datada e assinada.
Em Tempo: no pronunciamento do vereador Luiz Francisco dos Santos
Neto o mesmo falou sobre o projeto de resolução 01/2017 questionou a
votação vai ser agora? O Presidente informou que sim. O vereador Luiz
Francisco disse: como falei na outra sessão até que se resolva a situação
das comissões permanentes eu não se pronuncio sobre nenhum projeto e
não voto em parecer algum. Se quiserem aprovar, aprovem, logo após
questionou se já havia terminado o expediente e a ordem o Presidente
respondeu que está na ordem do dia. O vereador Luiz Francisco perguntou
mais não tem parecer? O Sr. Presidente responde o Projeto é de Resolução
da mesa não é necessário parecer. O vereador Luiz Francisco pergunta não
tem parecer algum? O Presidente responde “sim”. O vereador pede para
que se certifique com o Jurídico da Casa. O presidente responde: que já
tinha discutido isso em uma reunião anterior, e um projeto de resolução não
é necessário parecer,digo votação de parecer sobre o Projeto de Resolução
n° 02/2017. O vereador Luiz Francisco disse ser contrário desde já; porque

neste caso aí, se trata de matéria inconstitucional, pois a carta magna a
Constituição federativa já prever este tipo de situação, pois quando a
vereadora Ana Paula e o ex vereador Gilberto Joventino se afastaram para
assumir secretários do município consultou o TCE e o mesmo o orientou a
pagar, caso contrário poderia ser penalizado pois a constituição dava direito
do vereador fazer a opção assim como as leis que regem o município.
Afirmou votar contrário por se tratar de matéria inconstitucional e por não
haver discussão nem parecer dos Projetos. Em Tempo: no pronunciamento
do vereador Luiz Francisco onde se ler mostrandos, documentos, Xerox e
números, Leia-se mostrando documentos, cheques e números.

