ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO SEGUNDO
PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA-PB,
NO DIA QUINZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos (15) quinze dias do mês de agosto 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; João Carlos Ribeiro
Silva; Francisco dos Santos Júnior; José Ronaldo Maximino de Souza;
Ivano Cassimiro dos Santos; Nelma Carneiro Cavalcante e Vanilda Honório
da Silva. Faltaram os vereadores João Paulo de Souza Macedo; Jorge
Eduardo Alves da Silva que justificaram suas faltas e Luiz Francisco dos
Santos Neto. Havendo quórum regimental o Sr. Presidente convidou os
vereadores Vanilda Honório para compor a mesa diretora, como primeira
secretária e o vereador Francisco dos Santos Júnior segundo secretário, em
seguida fez a leitura de uma parte da bíblia (Salmo 46) na abertura dos
trabalhos e autorizou a primeira secretária 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. Atestado datado do dia 15 de agosto de
2017, atestando para os devidos fins que o Sr. João Paulo de Souza Macedo
deve permanecer afastada de suas atividades por um dia. Ofício nº
0965/2017 encaminhado ao Presidente desta Casa informando o contrato de
repasse celebrado entre o município de Areia e a Caixa Econômica Federal
para a reforma da Praça João Cardoso no município de Areia PB, onde o
valor repassado é de R$ 487.500.00 reais, tendo o município de Areia se
comprometido com uma contrapartida de R$ 500,00 reais correspondente à
10% do valor de investimento. Ofício nº 39/2017 de autoria do Sr.

Prefeitoem atendimento ao ofício de nº 20/2017 de autoria do vereador
João Paulo de Souza Macêdo informando que foram procedidas a
notificação da empresa responsável pela construção da barragem Saulo
Maia, e estão no aguardo da resposta competente a mesma. Ofício S/N de
autoria do Sr. João Ribeiro dos Santos, solicitando a tribuna livre, para falar
sobre carro pipas em nossa cidade, como também os acidentes e óbitos
causados por estes carros pipas. Ofício nº 078/2017 convidando o Sr.
Presidente Edvaldo Batista e o vereador Luiz Francisco dos Santos Neto
para participarem da reunião Comissão do Plano de Cargo e Remuneração,
Plano Municipal de Educação Critérios de avaliação opcional que ocorrerá
as 15:00 horas do dia 16/08/2017 no centro administrativo, convite este que
é extensivo para os demais vereadores. Convite do Conselho de Segurança
da cidade de Areia PB – CONSEA, para participarem da reunião que
acontecerá nesta quinta feira dia 17/08/2017 ás 19:30 na Loja Maçônica
Leônidas Santiago. Ofício nº 04/2017 de autoria da vereadora Vanilda
Honório solicitando do Secretário de Infraestrutura reposição de lâmpadas
para as seguintes localidades: Chã da Pia; Lajes; Serra da Pia; São Bento;
Lagoa de Barro; Chã de Jardim; Santana; Tabuleiro de Muquém e
Muquém. Ofício nº 01/2017 de autoria do vereador Francisco dos Santos
Júnior solicitando ao Sr. Prefeito em caráter de urgência uma cópia dos
balancetes, detalhados no tocante a folha de pagamento de efetivos,
contratados e comissionados referente aos meses de janeiro e julho, uma
vez que os balancetes enviados à Câmara Municipal são bastante
supérfluos causando dúvidas. Requerimento nº11/2017 de autoria da
vereadora Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga, solicitando criação de
serviço de atendimento à saúde da população. Requerimento nº 14/2017 de
autoria do vereador Edvaldo Batista de Souza e outros, solicitando
Inspeção da Agevisa no hospital municipal Dr. Hercílio Rodrigues desta
cidade Areia – PB. O Sr. Presidente pediu aos colegas vereadores que este

requerimento

entre

na

ordem

do

dia.

Todos

os

vereadores

concordaram.Requerimento nº 13/2017 de autoria do vereador Francisco
dos Santos Júnior solicitando implementação de dois médicos plantonista
no hospital municipal Dr. Hercílio Rodrigues. Requerimento nº 24/2017 de
autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando construção de
um muro de alvenaria ao redor do posto PSF âncora localizado no Engenho
Cipó nesta cidade. Requerimento nº 27/2017 de autoria da vereadora
Nelma Carneiro Cavalcante solicitando recuperação da praça Pedro Freire
de Souza, localizado nas proximidades da rua Padre Cincinato Cabral e
adjacentes. Requerimento nº 07/2017 de autoria da vereadora Vanilda
Honório solicitando calçamento nas ruas adjacentes do centro do Distrito
de Muquém. Requerimento nº 09/2017 de autoria da vereadora Vanilda
Honório solicitando construção de quatro cisternas comunitárias de 20 mil
litros para as localidades de São Bento; Lagoa de Barro; Santana; Lagoa de
Santana e Chã de Jardim. Dando sequência a sessão foi feita a leitura da
Ordem do Dia. Requerimento nº 14/2017 de autoria do vereador Edvaldo
Batista de Souza e outros, solicitando Inspeção da Agevisa no hospital
municipal Dr. Hercílio Rodrigues desta cidade Areia – PB. Requerimento
em discussão, se pronunciou a vereadora Ana Paula disse que hoje irá usar
a tribuna para discutir este assunto. O Sr. Presidente informou que todos os
vereadores presentes assinaram este requerimento e isso demostra a
preocupação, pois não se pode permitir o que está acontecendo no hospital
de nossa cidade, sem médico e as pessoas a mercê. Pois não é a primeira
vítima que seja a falecer na porta do hospital, uma vez que já aconteceu
outras vezes. Disse que irá levar este requerimento em mãos amanhã pela
manhã e o vereador que desejar ir o carro da Casa está à disposição, pois o
único intuito é mostrar a sociedade que os vereadores estão preocupados
com os fatos ocorridos. Em seguida como não houve mais quem quisesse
discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.

Requerimento nº 12/2017 de autoria do vereador Francisco dos Santos
Júnior solicitando uma ajuda de custo, um incentivo ao esporte amador da
cidade. Requerimento em discussão. Se pronunciou o propositor disse que
todos os cidadãos Areienses que praticam esportes tem dificuldades, pois os
apoios são poucos e sempre que tem uma competição a nível Estadual,
municipal ou até de Brasil, vivem na porta de um e outro pedindo uma
ajuda um incentivo. Relatou ter o Muaythai, judô, futebol e outros. Disse
ter pessoas em nossa cidade que são campeões paraibanos e disputam
campeonatos fora, como o filho de Gil da Veraneio pratica o ciclismo, onde
o vereador João Paulo foi um dos que apoiaram. Afirmou que não se deve
apenas promover um campeonato e sim dar um incentivo, com doação de
ternos, bolas, ver a criançada que precisa de um quimono para lutar e isto
deveria sair dos cofres públicos, pois pagamos imposto para que seja
revertido na sociedade, educação, saúde, esporte e as demais áreas.
Afirmou estar mais propício a um ataque cardíaco ou um AVC, que Deus o
livre do que quem pratica esportes, pois esporte é saúde.Relatou que neste
requerimento esta subscrito o presidente da Câmara e os vereadores José
Ronaldo e Ivano Cassimiro. Em seguida se pronunciou o Sr. Presidente
parabenizou o propositor e disse que o que está faltando é a elaboração de
projetos. Disse ser este requerimento mais que justo. Pois existe o
ministério dos esportes em Brasília, falta o gestor chamar seu secretário a
ordem pois esta Casa está aberta, para dar um incentivo. Em seguida se
pronunciou o vereador José Ronaldo parabenizou o propositor pela
iniciativa deste requerimento o qual traz alegria aos desportistas de nossa
cidade. Disse ter feito um ofício para que o secretário de esporte se faça
presente a esta Casa e der esclarecimentos sobre o esporte de nossa cidade.
Pois todos os desportistas são merecedores de eventos. Em seguida como
não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em
votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº 12/2017 de autoria

do vereador José Ronaldo Maximino de Souza solicitando remoção de dois
postes localizado na Rua José Rufino de Almeida, mais precisamente na
segunda parada de ônibus que vem de Remígio. Requerimento em
discussão. Se pronunciou o propositor afirmou que na localidade onde está
os dois postes devido ao grande trafego de carro em nossa cidade eles tem
batidos ou encostado várias vezes naqueles postes e para que não ocorra
um grave acidente se faz necessário que a Energisa tome as providencias de
remoção. O Sr. Presidente informou que o ofício já se encontra com a
Energisa o qual já foi protocolado e acredita que será atendido, pois a
preventiva é muito importante. Em seguida se pronunciou o vereador
Francisco dos Santos, disse ser muito perigoso esses postes na beira da
rodovia. Parabenizou o propositor pela disponibilidade de correr atrás e
tentar resolver esta situação. Em seguida como não houve mais quem
quisesse discutir o requerimento foi posto em discussão e aprovado por
unanimidade. Sequenciando a sessão o Sr. Presidente convidou o Sr.
Severino Ribeiro dos Santos que solicitou a tribuna livre desta Casa. O Sr.
Severino Ribeiro afirmou está presente para fazer sobre carros pipa.
Informou ter ficado um pouco satisfeito com a reunião que ocorreu no
Fórum, a qual teve o intuito de tratar do trafego de carros pipas. Pois como
pai da vítima do acidente ocorrido na Jussara no domingo passado, pediu
aos vereadores e autoridades maiores que façam algo por toda a população,
pois está não foi a primeira vítima, pois já foram 11 vítimas fatais no
município de Areia e ninguém sabe quantos irá ser ainda, pois só quem
sabe é Deus. Agradeceu a colaboração de todos. Afirmou que seu filho não
tem mais volta, mas temos que lutar por uma Areia melhor. Em seguida o
Sr. Presidente questionou se os colegas vereadores permitem já que o
plenário é soberano, pois tem mais um cidadão amigo da família que deseja
se pronunciar, porém não está mencionado no ofício. Todos os vereadores
concordaram. Se pronunciou o Sr. Pedro disse que é com pesar que as

comunidades das ruas São José e São João a qual reside, precisou se
locomover e se movimentar para fechar as duas entradas da cidade, para
fazer um ato de protesto, por uma vida que foi perdida, por um
irresponsável provavelmente embriagado. Pois passar por cima de um
cidadão na contra - mão em plena sete horas da noite é um ato de
irresponsabilidade. Disse está com vergonha, pois não precisava está
presente, está situação não precisava ter acontecido e essa vida não
precisava ter sido levada, pois foi feito portarias e solicitações que
denominavam horários e dias para que os carros pipas circulassem na
cidade, e foi votado na Câmara Municipal. Afirmou que quem deveria estar
fiscalizando essas situações deveriam ser os vereadores, os quais
representam a sociedade. Pediu que os vereadores procurem está lei a qual
está arquivada em seus documentos e falem com a atual juíza a qual está à
disposição para fazer o que for preciso, para poder barrar está situação.
Relatou que água é de todos, porém deve existir respeito com a população
Areiense. Solicitou que os vereadores não fiquem de braços cruzados e
façam valer o voto que receberam para representar a população. Pediu
desculpa a todos pelo desabafo, e disse que a situação é crítica. Informou
que perante o dia já viu garotos de menor dirigindo carro pipa e têm deles
que parecem até que estão em uma corrida de formula 1. Informou que a
pista de Areia a Remígio está toda esburacada, devido ao excesso de
velocidade e de peso. Agradeceu o espaço cedido, e disse que devem lutar
para que nenhuma vida a mais vá embora nesta situação. A vereadora Ana
Paula questionou quando foi feito está lei? Foi informada que está lei
proíbe o trafego de carro pipa nos finais de semana e feriados, e foi criada
em 2015. O Sr. Presidente afirmou ter participado da Audiência Pública na
qual estava presente o exército, familiares das vítimas, ministério público, o
vereador Luiz Francisco e demais autoridade. Afirmou que se o Sr. Pedro
tivesse presente e falado o que disse agora, teria levado um carão da Juíza,

ao dizer que viu um menor dirigindo um carro pipa e não tomou
providências. Afirmou que nesta reunião ficou decidido que a partir de hoje
qualquer cidadão pode denunciar qualquer carro pipa que trafegue após as
sete horas da noite, fins de semana e feriado. Parabenizou a Juíza pela
atitude e coragem. Informou que será divulgado o telefone da polícia civil e
militar, assim como será feito panfletagem. Relatou que a advogada que
estava representando o Sr. Prefeito ficou com a responsabilidade maior, a
de colocar uma pessoa no local onde distribui água, pois qualquer pipeiro
que utilizar seu motor bomba particular para retirada de água após as 17:00
horas a polícia irá prender, e o mesmo perderá a concessão da retirada de
água. Informou que a Juíza questionou qual seria a contribuição da Câmara,
e o Sr. Presidente informou que tiraria uma comissão de vereadores para
que fossem fiscalizar a hora que for. A vereadora Nelma Carneiro pediu um
aparte e aconselhou a todos que se tomarem está posição que vá, mais vá
com a polícia, pois moradores daquela região em conversa disseram que
tem pipeiros que é uma verdadeira briga tomando a frente um dos outros.
Disse ser imoral as pessoas que são proprietários de carro pipa interditar a
estrada para não passar nem os alunos que vem para escola e afirmou que
já era para ter tomado uma providencia a muito tempo. O Sr. Presidente
disse que a justiça orientou que o estacionamento fosse em um outro local
dentro do sítio. O Sr. Pedro agradeceu pelo espaço e pediu que todos
fiscalizem, pois, Areia tem que ser respeitada. A vereadora Ana Paula pediu
que todos continuem a ouvir a sessão. Em seguida o vereador José Ronaldo
lembrou que na última sessão, já trazia este fato para está Casa e relatava
que já existia esta lei a qual não estava sendo cumprida. Afirmou que na
gestão passada havia uma pessoa para lacrar as bombas após o termino de
horário permitido de retirada da água, porém nesta gestão não adotaram
está medida, a qual talvez tivesse evitado está tragédia. Sequenciando a
sessão teve início os Oradores Inscritos. Se pronunciou o vereador

Francisco dos Santos parabenizou a comunidade por terem se manifestado
e terem lutado por alguma coisa, pois as vezes perdemos de ganhar algo
que é nosso por ficar calado, por medo ou por vergonha. Afirmou que pode
não ganhar nada, pode até perder, mas não irá deixar de lutar por uma causa
justa. Relatou está presente para falar sobre a saúde de nossa cidade que
não anda bem. Relatou que alguns meses atrás sua esposa precisou de
algumas requisições para realizar uns exames em seu filho Obadias, e foi
negado no hospital, onde pediram que a mesma fosse para um posto
médico pegar está requisição, a mesma foi até o posto, porém não tinha
médico, voltou ao hospital, e a direção pediu que a mesma resolvesse no
posto médico, ficando assim difícil a situação. Disse não ter falado nada,
pois achava que estavam ainda se organizando. Entretanto não tem como se
calar, afirmou que esta fala não é oposição a João, pois foi eleito para isto,
para o que está fazendo hoje, lutar pelo interesse do povo. Relatou que
recentemente estava em uma reunião na Câmara, e recebeu um telefona da
menina que trabalha em sua casa, pedindo que o mesmo fosse até o hospital
pois sua esposa tinha levado seu filho de 1 ano e 7 meses com o rosto cheio
de sangue, pois havia levado um corte na cabeça, o vereador pegou carona
em uma moto e quando ia chegando na subida do hospital sua esposa vinha
voltando sem atendimento porque não tinha médico. Questionou se tem que
ficar calado, se tem apenas que observar e esperar que pessoas cheguem lá
da mesma forma e na volta não tenham um transporte para se locomover
para outra cidade e morram na entrada do hospital. Afirmou não ter sido
eleito para isto. Disse ter um carro financiado, mas tem, e nas pressas
colocou gasolina e foram até Remígio nessa estrada que está maravilhosa
arriscando suas vidas, e ao chegar no PA graças a Deus tinha médico, seu
filho foi atendido e levou dois pontos na cabeça. Disse que isto não pode
acontecer. Afirmou ter votado em João para uma Areia melhor de se viver,
mas não pode ficar calado, pois estaria sendo conivente. Disse que tem

algumas pessoas que tem afinidade com vereadores e ligam e pede uma
ajuda e quem não tem, volta para casa e morre no meio do caminho?Pois se
seu filho morresse na porta daquele hospital, na volta por que não tinha um
médico, a primeira coisa que iria fazer, era renunciar seu cargo de vereador
e virar bandido pois não iria aceitar. Disse que a sociedade não pode se
calar. Relatou que após estar tudo resolvido assim que chegou em casa tirou
umas plantas que colocaram nas janelas de sua casa, e colocou no quintal,
pois não adianta a rua está toda enfeitada, bonita enquanto está faltando
médico nos PSFs, no hospital e o povo sofrendo e ficando calado. Disse
que tem que reivindicar não com mentiras, nem com falsidades e
levantando calunias, mas sim com a verdade. Afirmou que se a comunidade
tivesse ficado calada os carros pipas iriam rodar de manhã, a tarde e á noite
e podia colocar gente na frente que passavam por cima, não todos, pois
toda regra há exceções, tens uns que vem para ganhar seu pão de cada dia.
Disse que as pessoas têm que esquecer de fanatismo político, partidário e
interesses próprios e lutar pelo povo. Afirmou dizer sempre a sua esposa
que este foi o seu primeiro mandato e o último, pois não aceita muita coisa,
e se é para estar na política e aceitar certas coisas, prefere tirar apenas um
mandato e fazer seu papel de vereador, pois não entrou para colocar
dinheiro no bolso nem enriquecer. Afirmou que os vereadores têm que lutar
por interesses do povo. Relatou que após o protesto falou com o jurista
desta Casa que disse ser quase que impossível, mas ao chegar em casa disse
a sua esposa que poderia ser impossível lutar sobre isto, mas iriam lutar,
pois quem resolveo impossível é Jesus Cristo, só é confiar. Finalizou
pedindo desculpa, pois ainda está um pouco nervoso, pediu que não
entenda sua fala como partidária pois não entrou em política para isto.
Afirmou ser amigo de todos os vereadores, mas cada um tem sua opinião e
forma de trabalhar e a sua é esta lutar pelos interesses do povo doa a quem
doer. Em seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo disse ser

lamentável o que acontece em nossa cidade. Afirmou que já trazia em
sessões passadas a preocupações em relação ao hospital. Questionou quem
se lembra da perca do amigo Tinho que trabalhava na Vital Box com vidro,
por negligência médica. Informou que ao ouvir a rádio não ver um ouvinte
ligar para parabenizar essa administração desastrosa a qual enganou a
população de Areia. Pois se dizia que ia fazer de Areia, uma Areia melhor
para se viver, porém se abrirem uma enquete essa Areia receberá o nome de
pior de se viver, pois quando vão ao posto de saúde também não se
encontra médico. Disse não saber que tanta economia é essa que o prefeito
faz, pois, a cidade continua esburacada, as periferias cheias de lixo e mato,
sem contar que os profissionais não têm material adequado para realizarem
tais trabalhos. Disse não utilizar desta tribuna para maltratar o prefeito, pois
acredita está ajudando. Afirmou que ao andar em comissões nas escolas
encontraram até merenda vencida com apenas três meses de mandato, e
comidas vencidas é dada aos porcos. E ainda foram chamados de
mentirosos e não deram resposta nenhuma a sociedade. Afirmou que outro
fato lamentável é que o municípioestá sem a ambulância do SAMU à qual é
de suma importância para nossa cidade e cidades circunvizinha. Disse ter
respeito pela pessoa de João Francisco, porém como administrador o
mesmo não irá obter nenhuma nota por enquanto, pois a população é quem
pede e reclama. Relatou que no jornal de Nelson e de Félix Silva são tantas
ligações reclamando que dar vontade de ligar, mas de tanto cobrar e ligar,
podem achar que estão levando para o lado político, porem quando o
prefeito acertar ele terá seu aplauso. Disse que irá lutar e batalhar pelas
coisas corretas, as quais foram prometidas pelo prefeito a toda a sociedade.
Afirmou ser muito bonito no centro da cidade, em cada janela uma planta e
em cada bairro a sujeira. Disse não morar no centro, mas o prefeito não terá
o direito de colocar uma planta se quer em sua janela. Em seguida se
pronunciou a vereadora Ana Paula questionou se todos conhecem o

significado da palavra indignação? Em seguida disse o significado.
Afirmou que o assunto o qual irá expor contem muita indignação e tem
certeza absoluta que os eleitores e boa parte da população estão frustrados
com as atitudes ofensivas que essa administração vem causando. Relatou
que quarta-feira passada, precisou ser consultada por um médico, foi até o
hospital e para sua surpresa, não havia médico, teve que ir a um PSF
solicitar a receita de uma medicação que precisava comprar.Afirmou que
enquanto estava no hospital em conversa com o motorista pediu que Deus
abençoe o hospital hoje, coloque as mãos Dele sob este hospital, e que não
chegue qualquer acidentado, alguém enfartando ou em situação grave, e
duas horas depois alguém morreu no hospital a qual não irá entrar na
questão. Disse ter ficado muito preocupada, foi até o ministério público
informar ao promotor que o hospital estava sem médico, mas infelizmente
não teve sucesso, pois o promotor não estava lá. Porém mandou uma
mensagem comunicando o ato irresponsável da direção do hospital junto
com a secretaria de saúde. E não houve nenhum esclarecimento. O
desprezo por parte desta gestão tem sido injusto aos 3.619 votos
expressivos, o maior de toda a história política da cidade de Areia, onde foi
comemorado com muita alegria, pois todos estavam em uma ânsia de ter
uma Areia melhor de se viver. Questionou onde está o erro? O que é que
está incorreto? E afirmou que o erro pode mostrar, aliás centenas de
pessoas estão apontando. Informou ter pego alguns depoimentos nas redes
sociais, pois as pessoas sentem medo de falar o que tem direito, tem medo
do prefeito por que acha que ele é dono do poder, e ele usa do assédio
moral para provocar medo nas pessoas, mas afirmou não ter medo dele,
pois se for para defender o direito da população não irá se calar. Em
seguida fez a leitura de depoimentos. “ Uma senhora do Distrito de Mata
Limpa faleceu porque não teve assistência no hospital”, outro depoimento “
Já morreu gente por falta de assistência médica porque a família não fala”,

outro depoimento “ Simplesmente fui ao hospital municipal de Areia e
quando chego lá, me deparo comum descaso. Sem médico paraatender a
população. Fui com um tio meu, ele tem 50 anos, e com muitas dores
fortes, vomitando e algumas coisas mais. E ele não foi atendido porque não
tinha médico. Aí fico me perguntando como fica a população, como fica as
pessoas que não tem condições de ir a um consultório particular,
simplesmente morre à míngua”, outro depoimento “ Que maravilha em
plena segunda feira não tem médico no hospital. Cheguei com meu filho no
hospital tendo convulsão e não tinha médico para atender”. A vereadora
afirmou que o erro é a falta da gestão pública em nosso município. O erro é
fazer de conta que nada está acontecendo. O erro é ficar calado. O erro é
trazer esse assunto para esta Casa e não seguir adiante em busca de uma
solução, porém agradece e parabeniza ao Sr. Presidente por ter tomado uma
atitude e estar levando ao conhecimento da Agevisa o problema e o descaso
que está acontecendo dentro do hospital. Questionou o que deve ser feito,
qual a solução e o que está incorreto? Afirmou que não podem fechar os
olhos e fazer de conta que está tudo bem ou aparentemente bem por que
não está. Disse que o que está incorreto é a aplicação do dinheiro que estão
fazendo dentro da saúde. Disse rasgar seu mandato se de fato estiver
acontecendo como falam honestamente. Disse nunca ter visto tanta gente
incompetente em um lugar só, pois até cachaça estava vendendo lá para
arrecadar dinheiro para ajeitar a saúde. Afirmou nunca ter visto ajeitar
saúde vendendo cachaça dentro da direção do hospital. Quem tiver achando
que a mesma está mentindo, vá até lá e peça para abrir as salas para ver, o
lixo tomando de conta, paredes rachadas, fios abertos no quarto das
enfermeiras, macas enferrujadas e o lixo contaminado sendo colocado
dentro de sacolas de supermercados. Afirmou que lá não é hospital
veterinário, é um lugar que tem que ter respeito com as pessoas carentes do
nosso município que estão sendo tratadas de forma humilhante pois não

existe atendimento humanizado no hospital. Relatou que tem enfermeira
que troca gases por atadura pois não sabe a diferença. Questionou que
economia cachorra da molesta é essa que estão fazendo, e pediu desculpa
pela expressão, pois é revoltante. Afirmou que na gestão passada fazia do
couro para atender, existia carro para cima e para baixo com paciente, e
hoje dizem que não tem. Afirmou que saiu muitas vezes com o ex prefeito
para comprar remédio para os necessitados, e muitas vezes o ex prefeito
deixou de receber seu saláriopara ajudar na compra de medicação e duvida
que este prefeito sem coração faça isso, pois o mesmo não é humano e tem
um coração de ferro. Finalizou dizendo que o que está incorreto é o
desprezo que essa gestão está dando a todos aqueles que confiaram em seu
discurso. E o que a deixa indignada é saber que pode ser feito alguma
coisa, mas o coração frio desse prefeito não deixa ele agir de forma
humana. Afirmou que a saúde é um direito de cidadania e um bem público.
Todo esforço individual ou coletivo, para assegura-la pode ser considerado
um exercício de cidadania por tanto exerçam o direito, abram a boca e
exijam, pois, ele foi eleito para transformar essa cidade em uma Areia
melhor de se viver e não essa porcaria que se encontra hoje. Em seguida se
pronunciou o vereador Edvaldo Batista disse que ao se tratar de saúde
nossa cidade está na UTI, e não devem cruzar os braços. Informou que o
vereador João Carlos saiu pois recebeu uma ligação, que sua filha estava no
hospital e queira Deus que tenha médico para atender. Disse que devem
chamar a Agevisa para se fazer uma inspeção no hospital, e não estão
querendo que feche o hospital, apenas que obrigue a funcionar como tem
que ser, pois todos os dias recebem reclamação. Relatou ter recebido uma
ligação, de uma cidadã que chegou com a mãe no hospital e não tinha
médico, e o médico só chegou para dar plantão ás 21:30 da noite na última
segunda feira. Afirmou que não será preciso a vereadora rasgar o
certificado de vereadora, pois o tribunal de contas já publicou que a cidade

de Areia está em 11º lugar por improbabilidade administrativa. Disse que o
prefeito ligou para algumas pessoas querendo se justificar e questionando o
que irá fazer, por que não tem onde contratar, nem tem dinheiro.
Questionou se a prioridade é uma planta na janela ou um médico no
hospital? Se é enfeitar os degraus da Paróquia ou ter médico no hospital,
pois já chegou vitima a morrer na porta do hospital. Afirmou que há
deficiência nos serviços de infraestruturas e na educação também não é
apenas na saúde. Disse não aceitar uma localidade como Boa Vista perder
um posto de saúde e uma escola municipal, a qual quebraram e tiram tudo.
Relatou que um dia ia com o prefeito a Campina Grande no início de sua
gestão e o mesmo disse que estava muito bom, pois todo mundo queria
andar com ele, só queria ver depois de quatro ou cinco meses. Pois ele já
tinha em mente que ia fazer algo assim com o povo. Disse ter pedido voto
para o prefeito, onde nos palanques o mesmo dizia que o hospital iria ter
assistência e até citava nome de médicos que iria contratar. Disse ficar
indignado pois o prefeito está tirando o direito das pessoas de falarem a
verdade, com ameaças, e isto não pode acontecer. Relatou que um dia o
prefeito disse em emissora de rádio que ia processar o vereador e seu
processo seria restituído em cestas básicas, afirmou que gostaria que
quando chegasse algum processo para o Sr. Prefeito que também fosse
restituído em cesta básica, pois acredita que se for pela quantidade de
infelicidade que está acontecendo a APAE irá receber cesta básica pelo
resto do mandato do prefeito. Disse que pode pedir e exigir que faça a coisa
certa, pois votou nele, mas o mesmo não dar satisfação nenhuma. Disse que
irá fazer com que cada secretário venha a está Casa dar esclarecimento ao
povo.Afirmou que está Casa contribui para a administração e o prefeito
deveria colocar um secretário para fazer anotações. Informou que a partir
do próximo mês esta Casa estará transmitindo as sessões através de rádio.
Agradeceu as pessoas que estiveram na reunião do Fórum e disse se sentir

fiscalizador dos carros pipas e irá cobrar. O Sr. Presidente informou que
precisa urgentemente que aconteça a reforma do Regimento Interno desta
Casa, pois se montar esta comissão no máximo dentro de 120 dias este
regimento estará pronto, pois, tem coisas que precisam melhorar. Uma vez
que existe coisas que tem de proibir e coibir, pois já viu vereador tirar
prefeito, mas nunca viu prefeito tirar vereador e se for preciso esta Casa irá
fazer um movimento pelo que está acontecendo dentro da cidade. Pois a
educação, infraestrutura e saúde está zero, e esta Casa irá tomar
providencias. Informou que os vereadores Ana Paula, Francisco dos Santos
e José Ronaldo se prontificaram para fazer parte da reforma do regimento,
entretanto está faltando mais um vereador para compor. Informou que a
vereadora Nelma Carneiro tem um problema de saúde. A vereadora Nelma
se pronunciou e informou ter ficado frustrada pois, anteriormente fez parte
da comissão e todas as reuniões se fez presente, mas nem todas as vezes os
outros colegas se faziam presente. Afirmou que quando entra em uma luta é
com responsabilidade, e diante do que se passou não participa. O Sr.
Presidente pediu que se possível a vereadora traga o que já tem de
andamento. A veadora Ana Paula pediu para se pronunciar e informou que
a reforma é de suma importância pois existe dentro do Regimento Interno
alguns choques com a lei orgânica do município e se houver problema no
tribunal de contas os vereadores irão responder. Disse que este regimento é
de 20 de setembro de 1984 e quando foi presidente tentou fazer isto, e viu
que a pessoa que mais tinha interesse em colocar a reformulação para
frente e a vereadora Nelma. Afirmou que isto é história e o nome do
vereador irá ficar como colaborador, por isso faz questão de seu nome está.
O Sr. Presidente afirmou que Dr. Diogo prometeu dar suporte nas reuniões
que forem necessárias. Em seguida o vereador Ivano Cassimiro se dispôs a
fazer parte da comissão. O Sr. Presidente afirmou que irá conversar com o
jurídico para elaborar um projeto de resolução. 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.

