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

Aos (09) nove 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 23), 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. Convite
de autoria do Prefeito João Francisco Batista de Albuquerque convidando
para participar da Emancipação Política de nossa cidade no dia 18 de maio,
onde Areia completa 171 anos. Requerimento n° 09 /2017 de autoria do
vereador Edvaldo Batista de Souza solicitando Título de Cidadão Areiense
ao Professor Manoel Bandeira de Albuquerque. Requerimento n°10/2017
de autoria do vereador Edvaldo Batista de Souza solicitando Título de
Cidadão Areiense ao Sr. Neyber José Ribeiro. Requerimento n° 10/2017 de
autoria do vereador Francisco dos Santos Júnior, solicitando Título de
Cidadão Areiense ao Sr. Gerson Paulino de Lima Júnior. Requerimento n°
11/2017 de autoria do vereador Francisco dos Santos Júnior, solicitando

Título de Cidadão Areiense ao Sr. Francisco Antônio Leocádio.
Requerimento n°21/2017 de autoria do vereador Ivano Cassimiro dos
Santos, solicitando Título de Cidadão Areiense a Sra. Silvia César Farias da
Cunha Lima. Requerimento n° 05/2017 de autoria do vereador Jorge
Eduardo Alves da Silva solicitando implantação do NASF – núcleo de
apoio a saúde da família em nosso município. Requerimento n°06/2017 de
autoria do vereador Jorge Eduardo Alves da Silva solicitando Título de
Cidadão Areiense ao Sr. Marinaldo dos Santos. Requerimento n°07/2017 de
autoria do vereador Jorge Eduardo Alves da Silva solicitando Título de
Cidadão Areiense ao Sr. Jadson Videres Pamplona. Requerimento
n°33/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante e outros
solicitando reforma na lavanderia pública localizada no Conjunto Mutirão.
Requerimento n°34/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro
Cavalcante solicitando pavimentação em frente à escola municipal Luzia
Coutinho Garcia localizado no sítio Tauá Areia – PB. Projeto de Resolução
n° 05/2017 criando uma comissão especial de inquérito nos termos do
artigo 62 em seguintes do regimento interno da Câmara Municipal de Areia
e dá outras providencias. O Sr. Presidente informou aos presidentes das
Comissões que os mesmos terão um prazo e 48 horas para dar o parecer, o
qual será analisando, discutido e votado em plenário. Onde os membros das
Comissões já podem serem convocados através de ofício. Veto Parcial ao
Projeto de Lei n° 03/2017 que dispõe sobre a revogação da lei municipal n°
897/2016 e concede novo reajuste salarial aos profissionais do magistério
no município de Areia e altera os anexos I, II e III da lei n° 760 de 28 de
dezembro de 2009 modificada pela lei n° 858 de 21 de março de 2014 e dá
outras providencias. O Sr. Presidente informou aos professores que chegou
nesta Casa o projeto vetado pelo prefeito, onde as comissões darão o
parecer do veto. Disse que se algum dos professores, ou representante da
ASSEMA desejar conversar com os vereadores, podem tirar uma comissão,

pois os mesmos estão à disposição. Informou que na próxima quinta já irão
fazer a leitura dos pareceres e apreciar o projeto, e irá convocar os
professores através de um caro de som. Informou também que a votação
será aberta e nominal. Dando sequência a sessão foi feita a leitura da
Ordem do Dia: 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 em discussão. Se pronunciou o
propositor afirmou que todos nós sabemos o trabalho que Dr. Elsinho tem
feito em nossa cidade, onde o mesmo já foi prefeito por duas vezes, e
continua trabalhando em prol dos Areienses. Pediu o apoio dos colegas
vereadores para a provação deste requerimento. Em seguida se pronunciou
a vereadora Nelma Carneiro disse que é mais que justo este título de
cidadão Areiense ao ex prefeito Elson da Cunha Lima, onde o mesmo tem
prestado relevante serviço em nossa cidade e todos os Areienses que
procuram Dr. Elsinho ele nunca diz não, pois sempre estar pronto para
ajudar as pessoas. Em seguida se pronunciou o vereador Francisco dos
Santos Júnior parabenizou o propositor, afirmou que muitas das vezes
quando Dr. Elsinho faz um favor as pessoas dizem ser obrigação.
Questionou qual é o médico do SUS que os cidadãos Areienses ligam e o
mesmo está à disposição para atender? Disse ser um título mais que justo,
não só por ele ter sido um bom prefeito, mas também pelo que ele faz pela
sociedade. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o
requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
Requerimento n° 08/2017 de autoria do vereador Francisco dos Santos
Júnior, solicitando Título de Cidadão Areiense ao Sr. Jesiel Ferreira de
Souza. Requerimento em discussão. Se pronunciou o propositor disse que
professor Jesiel quando foi professor na universidade em nossa cidade
montou uma escola de futebol de salão e de campo, para as pessoas
carentes ou não, pois era para quem quisesse, montou também uma escola

de judô e modalidade de atletismo que foi a única que o vereador não
participou, pois, as demais sempre estava lá junto com os filhos do
professor. Relatou que quando entrou pela primeira vez para praticar o
judô em uma escolinha aqui na cidade, onde a maioria das pessoas que
praticavam tinham condições e muita das vezes ao voltar para casa, dizia a
sua mãe chorando que sempre que era de dupla para treinar o mesmo
sobrava, pois ninguém queria treinar com ele. Porem quando professor
Jesiel montou esta escola gratuita seus maiores parceiros eram os filhos do
professor. Disse que a pior coisa na vida é ter preconceito com as pessoas,
pela condição financeira, pela cor ou raça. E na escola de professor Jesiel
não existia isso. E por isto com o maior carinho e alegria deseja dar este
Título ao mesmo a quem tem como segundo pai. O Sr. Presidente
parabenizou o propositor e disse que quando existe serviço prestado é mais
que justo, pois todos sabemos o trabalho que o professor fez em nossa
cidade. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o
requerimento

foi

posto

em

votação

e

aprovado

por

unanimidade.Requerimento n° 09/2017 de autoria do vereador Francisco
dos Santos Júnior, solicitando Título de Cidadão Areiense ao Sr. José
Spártaco Cardoso. Requerimento em discussão. Se pronunciou o propositor
disse que José Spártaco Cardoso trabalha na Vara de trabalho de nossa
cidade onde também teve um trabalho comunitário, pois, realizou um
trabalho com escolinha de futebol para crianças carentes, reativou o Jaguar
futebol clube, futebol de salão e colocou o Jaguar no campeonato
paraibano, que não chegou a ser campeão, mas ganhou a copa rural de
futebol de salão em 2004 e 2005. Onde seu maior prazer era ajudar as
pessoas carentes. Disse que em seu ponto de vista ajudar as pessoas
carentes valem mais que qualquer cargo e qualquer formação e por isso
pede a ajuda dos colegas vereadores para dar este título ao amigo Cardoso.
Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento

foi posto em votação e aprovado por unanimidade. 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 em discussão, não houve quem quisesse discutir, em votação
foi aprovado por unanimidade. 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 em
discussão, não houve quem quisesse discutir, em votação foi aprovado por
unanimidade. Requerimento n° 10/2017 de autoria do vereador José
Ronaldo Maximino de Souza solicitando limpeza na cidade em geral.
Requerimento em discussão. Se pronunciou o propositor agradeceu ao
Secretário de Infra estrutura o Sr. Carlos Roberto, por ter adotado uma nova
forma de limpeza, de matar o mato da nossa cidade, porem acredita que
terá que levar um caminhão de botijão, pois esta forma de matar mato é
meia estranha. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o
requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
Requerimento n° 24/2017 de autoria do vereador Luiz Francisco dos Santos
Neto solicitando regulamentação de terrenos e concessão de escritura
pública definitiva dos terrenos doados por gestões anteriores pertencentes
ao poder público municipal. Requerimento em discussão. Se pronunciou o
propositor disse estar solicitando, para que seja regularizada a situação de
quem comprou o terreno e de quem recebeu o terreno doado. Disse que diz
quem comprou, por que envolve gestões passadas. Afirmou não culpar
nenhum gestor, pois os mesmos mandam dar, doar, porem sempre aparece
um esperto que vende e comercializa os terrenos. Disse ter tido contato
com várias pessoas que compraram terrenos públicos de terceiros, e isto é
um crime, pois não se pode vender um terreno público, pois o mesmo é
dado para que construam e quando se vende está cometendo um crime, pois
o terreno é do poder público, a não ser que o poder público tenha dado uma

escritura. Afirmou que na gestão passada só foram doados dois terrenos,
uma para o empresário Paulinho do Alumínio e o outro para a construção
de casas populares. Relatou que a pessoa que comprou não tem nada a ver,
pois construiu e estar lá com sua casinha feita com seu suor, porém, quem
vendeu, deve ser chamado atenção e ser levado a justiça. Disse que no ano
de 2014 foi procurado por uma senhora pedindo que os vereadores
fizessem algo para legalizar a situação de sua casa, e o mesmo questionou
se a senhora tinha algum documento do terreno que foi doado, e a mesma
informou que não foi doado, ela comprou, e na ocasião questionou se a
senhora tinha algum documento e ela o entregou um pedaço de papel o qual
tirou foto, onde tinha as dimensões, e em baixo tinha assinatura do gestor.
Afirmou que ela disse o nome de quem ela comprou, porém não pode
afirmar pois tem que ter provas e testemunha. Disse que existe a demanda
das pessoas que querem regularizar suas casas. E por isto está requerendo
ao prefeito que o mesmo mande um projeto de lei para esta Casa, para
regularizar a situação. Afirmou que não é apenas as pessoas que
construíram suas casas, pois também tem empresários que construíram e
estão no prejuízo, pois não pode aumentar seu negócio, uma vez que não
tem como alcançar uma linha de credito no banco, pois o banco pede a
escritura do imóvel e eles não tem. Disse que temos que cobrar do
Deputado Trocoli Júnior para que traga a superintendente da CEHAP para
que a mesma der uma resposta, pois a mesma deixou todo mundo na
expectativa. Em seguida se pronunciou o vereador João Carlos disse se
irmanar neste requerimento, pois conhece muita gente batalhadora que deu
duro para construir sua casinha e dizer que tem onde morar. Propôs que se
possível seja feita a abertura de uma CPI para investigar e se houve
realmente

a

venda

desses

terrenos,

para

que

seja

apurado

e

responsabilizados judicialmente os responsáveis pela venda. O Sr.
Presidente disse ver boas intenções neste requerimento, porém tem que ter

um pouco de cautela, pois espera que não venha prejudicar quem já estar lá.
O vereador Luiz Francisco disse que o presidente pode ficar tranquilo
quanto a isto, pois quem construiu sua casa jamais irá perder. O
Sr.Presidente disse que poderia criar uma fiscalização para tomar
conhecimento de quem comprou e não comprou, pois pode ser que
cheguem para os vereadores dizendo que os mesmos deram o aval ao
prefeito para questionar todos que estão lá, pois existe pessoas que
ganharam os terrenos e não concluírem a sua escritura, devido ao prazo de
três meses antes e após as eleições não ser permitido. O vereador Luiz
Francisco disse ser este um requerimento, atendendo a demanda do povo,
pois tem muita gente querendo, pois quando foi anunciado a presença da
representante da CEHAP muita gente o procurou e informou que desejam a
regulamentação que até hoje não tem. Disse que a questão de quem vendeu
e comprou é um fato isolado. Relatou que o ex prefeito Paulo Gomes
estava com um problema para desapropriar duas pessoas em seu terreno, e
ao procurar o Juiz Dr. Adailton foram informados que se o terreno for de
interesse público pode desapropriar e tem uma pessoa para fazer toda a
avaliação e assim indenizar o cidadão referente a casa que construída e o
que plantou. Inclusive um dos moradores era irmão do presidente. Em
seguida o vereador Francisco dos Santos Júnior, parabenizou o propositor e
a opinião do Sr. Presidente, para se ter uma fiscalização, pois recentemente
uma menina que trabalha em sua casa, chamada Erica o relatou que as
casas vizinhas da APAE foram pedidas e indenizadas para fazer outras
casas, e inclusive a casa de Erica, a qual a mesma estava ampliando e teve
que parar pois iria ganhar outra casa. Porem quando a casa estava quase
pronta apareceu um cidadão com a escritura do terreno onde estava sendo
construída as casas, Erica correu atrás dos direitos para continuar
construindo, porem tem a parte burocrática que tem que ter um engenheiro
para poder construir. Resumindo ela está com uma casinha pequena a outra

quase concluída sem ser dela. Disse que a preocupação do presidente é ter
uma fiscalização antes, para não ocorrer isto. O vereador Luiz Francisco
disse ser isto um requerimento e não um projeto o qual teria que vim todo
detalhado, e ainda pode ser modificado, onde os 11 vereadores podem
apresentar quantas emendas acharem necessárias, porem está atendendo
uma demanda que existe. Em seguida como não houve mais quem quisesse
discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
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 em discussão. Se pronunciou a
propositora disse solicitar através desta Casa a construção da cobertura de
um esgoto que existe no distrito da Usina Santa Maria que encontra-se a
céu aberto, contribuindo para proliferação de insetos e causando
preocupação nos moradores daquele distrito. Afirmou ter solicitado
também que na medida do possível, quando o gestor tiver dotação
orçamentária, seja construída uma praça também no distrito Santa Maria,
pois a população não tem uma área de lazer, solicitou aos colegas
vereadores o aval através do voto. Em seguida como não houve mais quem
quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Requerimento n° 45/2017 de autoria da vereadora Nelma
Carneiro Cavalcante solicitando a construção de uma central de velório
para os nossos munícipes. Requerimento em discussão. Se pronunciou a
propositora disse ser de fundamental importância a construção dessas
central de velório, pois muitas vezes esta Casa tem servido a população
Areiense nesse sentido, não que seja contra, jamais, porem uma central de
velório dar uma oportunidade, condições aos areienses que não tem
condições de velar seus entes queridos. Pediu o aval dos vereadores através
do voto. O sr. Presidente agradeceu a propositora por tê-lo colocado como

subscrito neste requerimento o qual na gestão passada se preocupava com
isto. A vereadora Nelma disse que sendo executado este requerimento será
de autoria de todos os vereadores. Em seguida como não houve mais quem
quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. 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 em discussão, não houve
quem quisesse discutir, em votação foi aprovado por unanimidade.
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 em discussão,
não houve quem quisesse discutir, em votação foi aprovado por
unanimidade. O Sr. Presidente afirmou que como é um requerimento e não
precisa de parecer, questionou quais os vereadores que gostaria de fazer
parte desta fiscalização. A qual ficou formada da seguinte forma Ana Paula
Gomes Pereira Gonzaga, José Ronaldo Maximino de Souza e o Francisco
dos Santos Júnior o qual disse ser este o papel do vereador independente de
lado A ou lado B. O vereador José Ronaldo disse que deveria ter outro
vereador da situação para ficar uma equipe de quatro, o Sr. Presidente
indicou o vereador Ivano Cassimiro dos Santos. Em seguida disse que o
carro da Casa estará à disposição desta comissão assim como também a
CPI caso seja aprovada. Dando sequência a sessão teve início os Oradores
Inscritos. Se pronunciou a vereadora Ana Paula, informou estar presente
para trazer um fato lamentável ocorrido na manhã e na tarde do dia 08 de
maio, onde ela e o vereador José Ronaldo estiveram fiscalizando algumas
escolas do município, pela manhã foram na escola do Muquém onde
entraram e pediram a professora que mostrasse a escola, pediu para ver a
questão da alimentação onde a mesma ficou um pouco receosa e perguntou

se era papel de vereador? A vereadora Ana Paula afirmou que sim, pois
aprendeu com o vereador Luiz Francisco na gestão passada. E lá foi
constatado o fubá vencido. Disse ter ido pois ouve uma denúncia de uma
mãe de aluno que mandou uma mensagem para seu celular e segundo relato
dos alunos não era só o fubá vencido era também os biscoitos, e estava
perto de vencer o leite. Depois iam para Cepilho, porem ficaram sabendo
que a diretora de lá mandou fechar a porta, mas é conversa de rua não sabe
se é verdade.Seguiram para o Mutirão, entretanto a merendeira não estava e
tinha levado a chave, votaram de 13:00 hora, foram recebidos muito bem
pela diretora, que mostrou a escola e ao verificar a merenda encontraram 7
fardos de fubá vencido. Questionou a merendeira se os alunos estavam se
alimentando e a mesma afirmou que sim. Porem tudo que se fala de
negativo nesta cidade é culpa de Paulo. Informou que no dia 19 de
fevereiro ás 18:08 foi publicado na página oficial da prefeitura municipal
no facebook, uma informação sobre a compra de merenda escolar para o
ano letivo. A reportagem segue da seguinte forma: A prefeitura Municipal
de Areia já garantiu a oferta de merenda escolar de boa qualidade para o
início do ano letivo de 2017. E que a partir da próxima segunda feira dia 20
de fevereiro quando as aulas se iniciam. Para resumir, essa merenda escolar
foi distribuída em todas as escolas e creches do município e todo o cardápio
foi montado pela nutricionista Jessica Theotonio onde a mesma elaborou
cardápios nutricionais para a Creche Corina Barreto, no Conjunto do Fogo
a única de ensino integral onde é fornecido quatro refeições diárias. Nas
escolas e no ensino de jovens e adultos ( EJA) também foi fornecido. Disse
que quem quiser ler na integra é só acessar a página da prefeitura no
facebook. Afirmou que quando se faz uma licitação ou um contrato firmado
com uma empresa fornecedora de alimentos, sabemos que todo o volume
comprado abastecerá todas as escolas e creches do município. Questionou
por que foi comprado fubá perto de vencer? Será economia! Afirmou que

podemos dizer que 100% das escolas e creches foram abastecidos por este
fubá que está vencido. Outro ponto: se existe uma nutricionista, ela poderia
ter ficado atenta a data de fabricação como também a data de validade.
Disse que a merendeira não denunciou, por que manda quem pode e
obedece quem tem juízo, pois é a lei do cão, e se alguma funcionaria,
diretora ou professora denunciasse seria punida. Porém não tem medo de
falar. Afirmou que no quadro de funcionários da prefeitura municipal de
Areia existe um cargo de diretor da merenda escolar e esse cargo é ocupado
pelo Sr. Allan Bruno, onde em seu pronunciamento proferido na
reportagem da página da prefeitura no facebook, destacou que tem o
objetivo de conseguir investir mais em alimentos saudáveis. Enquanto isso,
faremos um rigoroso controle de estoque e distribuição, evitando
desperdício para reverter os ganhos sempre em melhorias, disse Allan
Bruno. Questionou aos vereadores e a assistência presente. Que alimentos
saudáveis o Sr. Allan Bruno e o Sr. Prefeito se referiu? Qual rigoroso
controle estão fazendo já que encontraram centenas de fubás vencidos
desde o dia 20/04/2017. Crianças comendo alimento estragado, isso ao seu
ver é uma falta de respeito. Informou ainda que na reportagem o Sr. Allan
Bruno falou sobre evitar desperdício, isso ele acertou! Pois como o lema é
economizar e não desperdiçar alimentaram centenas de crianças com fubá
vencido. Afirmou que todos nós sabemos que comer alimentos vencidos
pode causar sérios danos à saúde, inclusive a morte. Pois muitas vezes, as
donas de casa costumam pegar alimentos vencidos e jogar no lixo, ou dar
aos porcos. Relatou que se ela e o vereador José Ronaldo não tivessem ido
fiscalizar as escolas, esses fubás provavelmente ainda estaria lá, sendo
fornecido para os alunos, porque a ordem é economizar e não desperdiçar.
Disse ter tirado foto para provar. Sugeriu ao Sr. Prefeito que da mesma
forma que ele fiscaliza o hospital, os postos de saúde, fiscalizasse a
merenda escolar. Disse que seria bom que isto fosse encaminhado ao

ministério público. Questionou as mães que estão presente se seriam
capazes de dar algum tipo de alimento vencido aos seus filhos. Não!Mas o
prefeito deu as nossas crianças. Em seguida se pronunciou o vereador João
Carlos disse estar presente para falar sobre uma recente visita ao balde da
barragem Saulo Maia onde constatou que necessita de uma manutenção
preventiva. Pois todos sabemos da importância da barragem, a qual
segundo, dados da AESA o órgão responsável a nível estadual pela gestão
dos recursos hídricos, a barragem tem nove milhões de metros cúbicos e
todos nós vemos a passagem de carros pipas pelas ruas de nossa cidade.
Estima-se que sai cerca de 300 caminhões por dia, destinando esses
recursos para os mais diversos municípios levando água a quem não tem.
Disse que segundo dados da AESA também do final do ano de 2016 até
março de 2017 houve uma redução de cerca de dois milhões de metros
cúbicos, onde a mesma não está em uma situação crítica, mais já é
preocupante, mesmo tendo uma quantidade de recarga que dá para suprir
com essas chuvas. Pediu que esta Casa encaminhe a AESA um documento
solicitando que uma equipe responsável venha e veja se realmente a
necessidade da manutenção. Pois o principal problema o qual constatou
visualmente é a presença do intempérie biológica devido a presença de
animais e vegetação podendo comprometer a estrutura de nossa barragem.
Em relação a CPI da saúde pediu que os presidentes de comissões se
empenhassem para que possam dar prosseguimento. Pediu ao vereador José
Ronaldo que der o parecer da comissão favorável para que o mesmo haja
com coerência quando fala do papel fiscalizador do vereador, e não tenha
nenhum empecilho e possa fazer esta fiscalização que acredita que não irá
haver nenhum impedimento já que em relação ao medicamento da saúde o
que se houve falar é que foi sim comprado da forma correta e foi utilizado.
Em seguida se pronunciou o vereador Luiz Francisco disse que em relação
as fotos tiradas pela colega Ana Paula antes de postar no facebook teria

feito a denúncia. Disse estar presente para dar detalhes já que foi cobrado
detalhes referente ao que o mesmo falou na última terça feira. Disse que
não fala nada se não tiver provas. Pois tudo que disse segura, não tira uma
vírgula. Afirmou que o presidente estava neste dia e é testemunha, o qual é
autoridade máxima desta Casa e jamais dirá que o vereador esta mentindo.
Disse que quando se referiu a um comentário do radialista, onde o mesmo
disse que a prefeitura de Areia não tinha comprado uma cibazol no mês de
fevereiro e pediu detalhes. Disse que o radialista estava apenas com os
empenhos e o mesmo tem em mãos notas fiscais. Porem os empenhos é
lançado e se tiver algo errado vai lá e corrige, porem as notas fiscais não
tem como. Informou ter notas fiscais do dia 17/02/2017; 10/02/2017;
11/02/2017; 25/02/2017 e até que o prove o contrário são do mês de
fevereiro do ano de 2017. Relatou que tanto faz ser medicamento ou
material. Disse que este cidadão falou que o vereador anda desrespeitando
as pessoas de bem, e pediu que fizesse uma lista dessas pessoas que
desrespeitou, pois nunca julgou ninguém nesta Casa. Disse que foi
desafiado, e o nada que o radialista disse que o vereador era vindo dele é
um elogio. Disse respeitar a família dele, uma vez que sua mãe era muito
amiga da saudosa mãe dele. Disse que não são obrigados a se gostar, porem
tem que se respeitar. Relatou que quando usou a palavra mentiroso, é por
que mentira é o oposto a verdade e mentiroso é quem conta uma mentira,
disse isto pois a dois anos atrás ele disse isto com vereadores desta Casa,
dizendo que eram mentirosos e cara de pau, afirmou que o adjetivo, cara de
pau aprendeu com o radialista. Disse que foi ameaço em um tom
ameaçador onde pediu que o vereador não mais repetir seu nome na
Câmara. O vereador disse que isto é brincadeira, pois o nome do cidadão
está no SAGRES do ano de 2013 a 2015. Pediu que o Sr. Presidente
consulte o jurídico da Casa pois o mesmo o intimidou que fazer seu papel
nesta Casa, porém não vai conseguir. Afirmou que o radialista disse que iria

desmanchá-lo, porém não sabe com que máquina ele vai desmanchar, e se
ele quiser fazer, faça pois o vereador irá andar de cabeça erguida, pois não
tem medo. Disse que o radialista falou de sua pessoa e não deu espaço na
rádio. Pediu que o Sr. Presidente convide o radialista a esta Casa, coloque
um data show e convoque a população. Pois ele disse que toda a população
sabia que o mentiroso, cara de pau e sem vergonha era o vereador. Para que
ele prove que estas notas não são de fevereiro, e ai ele pode o chamar de
moleque, sem vergonha e cara de pau, porem se ele não provar o vereador
não tira o que disse nem a pau, nem ele usando dez máquinas da que ele
disse que desmancha. Disse que não abre, pois se ele o chamou de
moleque, arrumou um moleque doido. Relatou que o B.O na delegacia civil
já está feito pela ameaça, e amanhã o advogado está vindo para tratar do
crime de difamação e calunia. Afirmou que nunca desrespeitou o prefeito,
pois tratou o mesmo administrativamente, disse que a dois anos atrás o
radialista afirmou que esta Casa queria caçar o prefeito, porem os
vereadores estavam fazendo uma emenda para criar o rito de cassação de
prefeito e vereadores. Onde irá entrar com este mesmo pedido para colocar
esta emenda agora, e questionou será que vão dizer que vão cassar João.
Disse que irá pegar quatros assinaturas para colocar este projeto o qual foi
derrubado por duas vezes por manobra e este projeto dará o direito de uma
fato desse como a vereadora trouxe se a denúncia for validada pela justiça
tomar conhecimento e cassar. Assim como cassar algum vereador que
desrespeitar seus colegas e esta Casa, pois tem que ser assim para colocar
ordem na Casa, disse que não estar desrespeitando o Sr. Presidente mas
acha que um projeto desse é bem-vindo. Disse ao Sr. Pedro Freire que está
em sua cidade e em sua casa, e o mesmo sabe onde é sua residência física.
Afirmou que irá escutar o programa do mesmo. Relatou que radialista disse
que o vereador é o rei da cocada preta, e questionou o que o radialista é
querendo impedir um vereador de fazer seu papel. Disse que essas

intimidações e ameaças podem colar com vereador frouxo, pois com sua
pessoa não cola não. Disse que irá pedir à justiça que der um afastamento
de uns 100 metros de um para o outro e afirmou que homem que tem medo
de morrer não nasça. Afirmou que a máquina que ele disse que desmancha
gente deve desmanchar mais de um. Porém terão uma oportunidade de se
encontrar na próxima semana na delegacia e posteriormente no fórum. Em
seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo disse que tudo que a
vereadora Ana Paula falou nesta tribuna é verídico. Afirmou que convidou
os vereadores João Carlos, Nelma Carneiro, Luiz Francisco, Ivano
Cassimiro e Francisco dos Santos Junior para fiscalizar, porem todos
tinham seus afazeres. Disse que constataram que os alunos estavam
comendo merenda vencida e gostaria que o direto Allan Bruno estivesse
presente, pois esta Casa já foi taxada pelo mesmo no facebook de bando de
incompetente e de analfabetos. Disse a Allan Bruno que este analfabeto
teve 388 votos e o mesmo terá que aturá-lo pelos quatro anos. Disse que se
chegasse uma criança a ter uma infecção ou até mesmo vim a óbito quem
iria se responsabilizar. Relatou não estar vendo a presença de Allan Bruno,
e o mesmo nunca faltou a uma sessão, faltou logo hoje. Disse que este
analfabeto está entre os três maiores poder da cidade e ele com o estudo
dele, que tente fazer melhor, pois a sua parte estar fazendo. O vereador
Francisco dos Santos pediu um aparte e disse que sobre o funcionário Allan
Bruno viu uma postagem a alguns dias atrás onde ele chamava os
vereadores de covarde e de burros, não viu a parte que o vereador Jose
Ronaldo disse, dele ter chamado os vereadores de analfabetos. Afirmou
que se o mesmo prestar atenção a maioria dos deputados, federais,
estaduais, senadores são tudo médicos, advogados e estão ferrando o país.
Disse não saber o grau de escolaridade do vereador José Ronaldo, porem o
mesmo tem o segundo grau completo terminado no EJA com muito
orgulho, e irá fazer as coisas corretas, disse que pode falar errado, mas o

povo entende o que o mesmo está falando. Porem chamar os vereadores de
burro e não olhar uma data de validade de uma merenda que estar sendo
entregue para as crianças é demais e questionou quem é o analfabeto. O
vereador José Ronaldo disse que Allan Bruno deveria ter mais respeito com
esta Casa principalmente com a vereadora Nelma uma das mais velhas na
Casa por quatro mandatos e todos os quatro sendo a mais votada. Disse a
Allan que o estudo que o mesmo tem com as fotos da merenda vencida não
vale nada. O Sr. Presidente convidou os vereadores para levar um
documento as 10:00 horas ao Tribunal Regional do Trabalho da cidade de
Areia onde estar breve a fechar as portas, e se faz necessário o apoio dos
vereadores, onde irá fazer um movimento na cidade, com carro de som e
solicitar que o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho e o Juiz
compareça a esta Casa. Pois já foi aprovado pelo TRT por 5 votos a 2, a
retirada da Comarca de areia. Disse que não irá se evolver em briga pessoa
de vereador, deixou a disposição ao vereador Luiz Francisco o jurídico
desta Casa, uma vez que foi a emissora como convidado. Disse que não
pode tomar uma posição, pois ver que o radialista está muito feroz com o
vereador e o vereador insatisfeito com a atitude dele. O vereador Luiz
Francisco disse que não estar feroz com ninguém, porem ele disse que viria
a esta Casa se o presidente chamasse. O Sr. Presidente disse que um abismo
chama outro abismo, e não irá se colar a disposição de um grande abismo,
pois não sabe até onde o vereador pode se estimar, assim como ele também.
Disse que em relação a merenda se dispõe a levar ao conhecimento do
ministério público federal, e ao ministério público de improbabilidade
administrativa em João Pessoa. Disse ser louvável o vereador Luiz
Francisco trazer este projeto, porem foi contrário porque existia interesses
particulares, e o mesmo está presente para defender os interesses da
população. Disse ser o presidente dos 11 vereadores e fica magoado em ter
votado em um candidato e o mesmo faz isto, pois o ajudou, pediu voto e

sua família votou. Afirmou que deve pedir urgente que retirem das escolas
este lote. O vereador José Ronaldo pediu um aparte e disse espera que
Allan Bruno já tenha feito a retirada do estoque. O Sr. Presidente disse ser
situação, ser prefeito, mas não encontra como defende-lo, pois, o ônibus
que transporta os estudantes ficou no meio do caminho por falta de
combustível e isso não pode acontecer. O vereador José Ronaldo
questionou se foi o ônibus que transporta os estudantes a Campina Grande
e afirmou que infelizmente trata-se de economia. O vereador Jorge Eduardo
disse que em relação a Allan Bruno informou ter o terceiro grau completo,
e terminou a residência no trauma de João Pessoa pois não é analfabeto. A
vereadora Ana Paula disse que não importa quem o vereador seja, não
importa de onde veio, pois merecem respeito, como também devem
respeitar. Não importa se tem diploma, se é rico, se é pobre, se é preto é
questão de respeito e se o mesmo não soube dar o respeito vai aprender a
respeitar na justiça. O Sr. Presidente disse que quando fizer o documento
para encaminhar deve solicitar que o rapaz seja réu do processo. 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.

