ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO
SEGUNDO PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
AREIA-PB, NO DIA DEZESSETE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E
DEZESSETE.

Aos (17) dezessete dias do mês de outubro 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; Ivano Cassimiro dos
Santos; Luiz Francisco dos Santos Neto; José Ronaldo Maximino de
Souza; Nelma Carneiro Cavalcante; Francisco dos Santos Júnior; Vanilda
Honório da Silva; Jorge Eduardo Alves da Silva e João Paulo de Souza
Macedo. Faltou o vereador João Carlos Ribeiro Silva. Havendo quórum
regimental o Sr. Presidente convidou a vereadora Nelma Carneiro para
fazer a leitura de um trecho bíblico (Salmo 105) na abertura dos trabalhos,
e em seguida autorizou o primeiro secretário a fazer a leitura da ata da
sessão anterior que foi aprovada por unanimidade. Dando sequência a
sessão foi feita a leitura do Expediente do Dia. Ofício nº 01/2017 de autoria
do Sr. Carlos Roberto da Silva Secretário de Esporte Juventude e Lazer,
informando que estará presente junto com o Diretor de Esportes nesta Casa
no dia 17 de outubro de 2017 para prestar informações sobre suas
atividades. Ofício Circular nº 10/2017 convidando o Sr. Presidente para
participar da reunião do CONSEA – Conselho de Segurança da cidade de
Areia - PB que acontecerá no dia 18 de outubro ás 07:30 horas na Loja
Maçônica Leônidas Santiago. Projeto de Lei nº 07/2017 que altera os
artigos 33, 35, 39, 40, 42 e 57 da lei municipal nº 863 de 13 de julho de
2014 e dá outras providencias. Projeto de Lei nº 07/2017 instituindo o dia

do Capoeirista. O Sr. Presidente informou que as Comissões já podem
marcar as reuniões para darem os pareceres dos dois projetos que foram
lidos. Dando sequência a sessão foi feita a leitura da Ordem do Dia.
Requerimento nº 17/2017 de autoria do vereador João Paulo de Souza
Macêdo, solicitando a recuperação do calçamento que liga Chã de Jardim á
Muquém como também o roço da mesma. Requerimento em discussão, não
houve quem quisesse discutir em votação foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 63/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro,
solicitando pavimentação da rua projetada localizada no distrito de
Cepilho, mais precisamente logo após o sistema de abastecimento da
CAGEPA até a curva que dá acesso a comunidade Gruta de Cobra
pertencente ao município de Areia – PB. Requerimento em discussão. Se
pronunciou a propositora afirmou que está solicitação pede ao gestor a
pavimentação desta rua projetada, pois os moradores residentes nesta
localidade sofrem no verão com a poeira e no inverno com a lama, e
precisam de uma melhor qualidade de vida. Pois a população do Distrito de
Cepilho vem ao longo dos anos um pouco deixada de lado sem receber
benfeitorias de gestores, e precisam de um olhar voltado para o
desenvolvimento com qualidade de vida. Pediu o apoio dos colegas através
do voto e que o gestor tendo dotação orçamentaria se sensibilize com está
solicitação. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o
requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 64/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro
Cavalcante solicitando denominação de rua projetada localizada no distrito
de Cepilho, mais precisamente logo após o sistema de abastecimento da
CAGEPA até a curva que dá acesso a comunidade Gruta de Cobra
pertencente ao município de Areia – PB. Requerimento em discussão. Se
pronunciou a propositora disse solicitar ao gestor a denominação desta rua,
pois nesta localidade os moradores do distrito de Cepilho têm um

problema, pois do lado esquerdo indo de Remígio para Cepilho pertence a
Remígio, do lado direito saindo de Cepilho em direção a Remígio pertence
a Areia, e solicita através deste requerimento que esta rua seja denominada
de Rua Severina Alves Carneira sua saudosa mãe. Relatou que Dona
Severina era conhecida pelos Cepilhenses de sua época como Dona
Biuzinha, uma mulher temente a Deus, guerreira, gostava de fazer parte dos
trabalhos da igreja, contribuiu para o desenvolvimento daquela comunidade
organizando cursos de corte e costura que eram muitoimportantes na época,
afetuosa, sabia ouvir as pessoas, trabalhou muito para criar seus 12 filhos
com muitas dificuldades. Faleceu ainda muito jovem. Informou ter orgulho
de tê-la como sua referência. Afirmou que gostaria e muito de prestar está
homenagem a sua genitora Severina Alves Carneiro de quem sente
saudades eternas. Informou que tudo que é deve a ela, uma mulher
guerreira. Pediu o apoio através do voto e que o gestor se sensibilize. Em
seguida se pronunciou o Sr. Presidente parabenizou a propositora,
agradeceu a Deus por este momento que a vereadora está tento, para que o
nome de sua mãe possa ser representado em nosso município. Afirmou se
irmanar com este requerimento. Em seguida como não houve mais quem
quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente agradeceu ao Secretário Carlos
Roberto pela iniciativa de trazer aos vereadores algumas informações
pertinentes. A vereadora Nelma Carneiro pediu um aparte, afirmou que
tudo de errado que acontece no nosso município as pessoas questionam
onde estão os vereadores que não fazem nada, e aí os criticam sem dó e
sem piedade. Muitas vezes não tem conhecimento da vida do vereador, das
suas caminhadas e das reivindicações feitas através desta Casa, fazendo
ofícios, indo a prefeitura e entrando em contato com os secretários.
Afirmou que muitas vezes fica um pouco triste. Relatou que foi para uma
reunião da Legião e na rua do Calçadão João Cardoso em frente o cemitério

se deparou com uma situação, fez um oficio entregou em mãos na
secretaria de infraestrutura solicitando providencias ao secretário Hélio que
é muito batalhador e tem lutado bastante, pois as demandas são demais.
Afirmou ter solicitado naquela oportunidade providencias no que diz
respeito a limpeza geral tanto do cemitério no seu interior como também
em frente do mesmo. Fez a leitura do oficio e sugeriu que fosse colocado
um letreiro ou uma placa informando as pessoas, pois as vezes o pessoal da
prefeitura faz suas obrigações, mas as vezes as pessoas não contribuem
para que a cidade fique limpe. Pois na oportunidade se deparavam com lixo
da rua e também de residências, onde acredita que tenham colocado comida
para algum animal e estava um mal cheiro insuportável. Afirmou ter feito
sua obrigação como representante do povo e aguarda providencias através
da secretaria de infraestrutura. Em seguida o Sr. Presidente convidou para
uso da tribuna o Secretário Carlos Roberto, que informou ter recebido o
ofício desta Casa convocando o secretário ou seu adjunto. Disse que
poderia muito bem mandar o Sr. Zé Luiz que é o diretor de esporte,mas na
gestão passada enquanto vereador foi um dos que cobrava a presença de
todos os secretários nesta Casa, pois acha de suma importância e de
máximo respeito. E naquela oportunidade só compareceram dois
secretários, Suélio e Martinho Laureano. Disse esperar que nesta gestão,
todos compareçam. Informou ter assumido esta secretária no dia 16 de
agosto, e durante esses dois meses que está a frente, não houve nenhuma
competição nem realização de esporte. Relatou que teve um torneio
recentemente em Chã da Pia e o diretor de esporte esteve presente. O
vereador José Ronaldo questionou ao secretário se existe algum projeto
para os esportistas de nossa cidade. O secretário informou que na discussão
da LOA esteve presente junto com o secretário Leopoldo e fez algumas
anotações onde naquela oportunidade a vereadora Ana Paula solicitou a
reforma da Passarela, construção de um galpão para reciclagem, um

diálogo entre o Executivo e o Legislativo e um incentivo ao esporte.
Afirmou que esteve conversando com Aécio que o informou que a
escolinha de futebol, só está treinando apenas uma vez por mês, e queria
que fosse todas as quintas feiras, ou seja, quatro vezes por mês. Disse ter
sido procurado por Toquinho e Marinaldo para que seja feita algumas
elaborações e afirmou que deseja sentar e discutir algo junto com os
vereadores para que possam formar o que possível para a classe desportiva,
não apenas no futebol, e sim em todas as modalidades. A vereadora Ana
Paula pediu que o secretário desse um incentivo na aprovação do projeto de
lei que está sendo encaminhado em breve para o executivo, onde reconhece
o dia municipal da capoeira. Disse ver que a dificuldade de ganhar recurso
para o esporte sempre foi difícil ou quase não existiu, e quando se fala em
esporte só vem na cabeça o futebol, esquecendo outros esportes. Disse
acreditar que não seja caro para o município, mesmo sabendo que este
recurso não vem de nenhuma verba federal e sim do FPM. Afirmou que a
problemática maior é a criatividade e acredita muito na força do diálogo.
Disse que em Areia tem vários times de futebol que ganham campeonatos e
a cidade não se apropria, não se orgulha e não reconhece. Disse que o
grupo de capoeira faz um trabalho social e não são reconhecidos e
merecem um olhar especial. Pois só assim teremos menos jovem usando
drogas, na prostituição e menos coisas ruins. A vereadora Nelma Carneiro
parabenizou o secretário por se fazer presente e esclarecer algo sobre a
pasta a qual está à frente como gestor. Desejouque o mesmo tenha grandes
oportunidades, autoridade a frente da pasta e condições para realizar um
bom trabalho. Pediu que o mesmo enquanto secretário fizesse inteiração
junto as escolas, campeonatos, para que os jovens se desligassem um pouco
de celulares e deixassem de caminhar por caminhos tortuosos. Pois o
esporte também salva vidas e acredita e torcer que o secretário fará um
grande trabalho. O vereador José Ronaldo disse que na nossa cidade vem

crescendo muito o ciclismo e se faz necessário a realização de um
campeonato ou disputa de corrida de bicicleta. Assim como não pode
deixar de relatar alguns lutadores de nossa cidade a exemplo de Ermesson
que está rodando vários países. Disse que gostaria que tivesse um incentivo
por parte da secretária e da prefeitura, para quem sabe ver Ermesson
enrolado com uma bandeira da cidade de Areia. Relatou que também tem o
Judoca filho de Dr. Chico Jardelino que tem até disputado vários
campeonatos paraibano e está para disputar fora do Brasil. Afirmou que
deve existir um projeto para incentivo a estes tipos de esporte. O vereador
Francisco dos Santos relatou que entrou nesta Casa um requerimento de sua
autoria solicitando um incentivo ao esporte amador de nossa cidade. Pois
ver o pouco incentivo ao esporte de nossa cidade e a carência. Disse que
esporte é educação. Informou está acompanhando um amigo que está com
um projeto o qual ver muito resultado, pois muitos se destacam no futebol,
na escola e até em casa com seus pais, quando isso é cobrado. Disse ser
importante que o secretário escute os vereadores para que possam
conversar sobre isto, pois muitas vezes gasta tão pouco e o resultado é tão
grande. Solicitou um maior incentivo ao esporte amador, pois quando um
se destaca os outros que estão participando irá se inspirar nele, mas para
isto é necessário o incentivo. Desejou ao secretário boa sorte nesta nova
pasta. O vereador Luiz Francisco agradeceu ao secretário pela presença,
atendendo a um convite assinado por todos como é de praxe. Informou que
desde a criação desta secretaria em 2013 até a presente data, é o primeiro
secretário de esporte que vem a esta tribuna trazer alguma satisfação, assim
como o diretor de esporte que também se faz presente. Informou que Suélio
não esteve presente à esta Casa convidado pelos vereadores, quem esteve
foi a Sra. Clarissa Barreto secretária da Ação Social apresentando um
projeto. Informou que os Secretários que estiveram presente a esta Casa a
convite da mesma foram a saudosa Lúcia Giovana, Estela e Martinho

Laureano, os demais nãos e fizeram presente e acha isto uma falta de
respeito. Disse que irá cobrar a presença dos demais secretários e o que não
vim também chamará de irresponsável como chamou com os ex
secretários, pois quem está à frente de um cargo público nomeado tem que
dar satisfação a está Casa, e se caso adoecer faça como o ex secretário de
cultura Josinaldo Fernandes que mandou um oficio comunicando que
estava doente. Porem os demais nem justificaram a ausência. O Sr.
Presidente agradeceu a presença do secretário e do diretor de esportes.
Disse que estavam criando esta pasta se mostrava preocupado para que esta
secretaria não viesse apenas dar emprego, pois não existe verba destinada a
mesma. Questionou quanto custa atualmente está secretaria, e se tem
dinheiro em caixa? Disse já ter sido procurado muitas vezes por esportistas
pedindo bolas. Afirmou que na nossa cidade estão chegando vários tipos de
esporte como o ciclismo e o motociclista. O Sr. Secretário informou que na
gestão passada nesta secretaria tinha um secretário que recebia o valor de
R$ 4.000 reais; um secretário adjunto R$ 2.000; uma diretoria de juventude
R$ 1.000; uma diretoria de esporte R$ 1000; divisão de lazer R$ 800,00 e
duas acessórias especial cada uma no valor de R$ 680,00. Totalizando mais
de R$ 10.000. Na atual gestão a secretaria é composta apensa pelo
Secretário que recebe R$ 4.000 e o diretor de esporte que ganha R$ 1.000.
Disse que se os vereadores acharem que a secretaria não está servindo
entrem com um requerimento e peçam para o gestor extinguir, pois tem
coisas que só a diretoria resolve como vinha resolvendo muito bem, e não
adianta criar secretaria apenas para ter despesa e informou que o esporte
não se resume apenas ao futebol de campo. Em seguida fez a leitura de uma
matéria onde diz que equipes de Campina Grande e de Areia são destaques
no esporte paralímpicos da Paraíba, afirmou que isto é muito importante. É
relatado que os atletas da cidade de Areia que foram comandados pelo
professor Sebastião foram destaque no atletismo e no basquete de cadeira

de rodas, onde tiveram três atletas selecionados para participarem de
seleções paralímpica escolar brasileira que são: Eliete Camila de Santana
da APAE; José Felipe Pereira da Silva da escola Carlota Barreira e Leandro
Rodrigues da Silva da escola Nelson Carneiro. O Sr. Presidente questionou
se existe dinheiro em caixa. O Secretário informou que não. Em seguida se
pronunciou o diretor de Esporte Zé Luiz fez a leitura de uma mensagem
que fala sobre esporte. Informou que quando foi convidado para assumir a
parte esportiva do nosso município recebeu no dia 03 de janeiro o estádio
municipal O Silzão em estado de calamidade como se encontra até hoje,
pois o pouco serviço que foi feito, foi em parceria com Carlos Roberto
quando secretário de infraestrutura e Hélio o atual secretário que também
ajudou em algumas ocasiões. Afirmou que alguns serviços foram feitos por
sua pessoa e alguns voluntários. Informou ter feito um relatório o qual
entregou ao prefeito relatando com fotos, e foi notificado pela promotoria a
prestar esclarecimento o porquê das fotos e do relatório, esteve na
audiência e fez o que deveria. Esclareceu. Afirmou que no início só havia o
diretor de esporte e um assessor especial que era Júlio que foi exonerado.
Disse ter realizado junto com voluntários e o professor Sebastião a primeira
corrida de Emancipação de Areia no dia 21 de maio de 2017, e tem em
mãos todo o relatório de despesas desta corrida e notas, pois aprendeu a
trabalhar com o dinheiro dos outros com responsabilidade e ética. Relatou
que com confecções de panfletos foi gasto R$ 505,00 reais; água mineral
na açaí distribuidora para corrida R$ 158,60; envelopes para colocar o
dinheiro da premiação comprados na Rumom variedades R$ 5,25; rapadura
para lanches comprada na feira livre a Sra. Rosailda no valor de R$ 20,00;
frutas compradas na feira livre ao Sr. João Carlos no valor de R$ 70,00;
500 copos descartáveis comprados no supermercado Cobal no valor de R$
10,15; carro de som R$ 200,00, locução 200,00; locação de veículos para
dar suporte a equipe R$ 100,00; almoço e lanche da equipe R$ 80,00 reais;

contratação de mão de obra para o dia da corrida R$ 100,00; confecções de
camisas regatas para corrida em Hellosman Artes no valor de R$ 1.900;
troféus para corrida Edinho desaine R$ 600,00 reais; medalhas R$ 250,00;
banner de premiação R$ 120,00; números de identificação R$ 430,00; valor
da premiação R$ 3.390 reais. Afirmou que com a corrida foigasto R$ 8.740
reais, a prefeitura municipal de Areia gastou R$ 1.250 reais; o empresário
João Francisco doou R$ 3.880; arrecadação com inscrições R$ 2.470;
arrecadação pedindo no comercio R$ 1.240 reais. Posterior a esta corrida
foi realizado o campeonato municipal de futebol de campo edição 2017.
Disse ter em mãos o regulamento da competição e as despesas do mesmo.
Relatou ter gasto R$ 4.848 eem conversa com o secretário de esporte de
Alagoinha foi informado que lá foi gasto o valor de R$ 35.000 para
realização de um campeonato de futebol de campo. Informou que 90% das
pessoas que participaram do campeonato em Areia saíram satisfeitas.
Relatou todas as despesas: bola de futebol de campo comprada em Jéssica
Calçados R$ 944,00; conjunto de redes para o campo em Jéssica calçados
R$ 300,00; troféu para final do campeonato R$ 1.248; bola usada para final
do campeonato R$ 99,00; carteirinha de atletas confeccionadas na JNK
xerox no valor de R$ 57,00; impressão e digitação em JNK xerox R$
30,00; impressões de capas do regulamento JNK xerox R$ 20,00;
divulgação Nildo carro de som R$ 120,00; premiação em dinheiro para
campeão R$ 1.000; para vice campeão R$ 500,00; terceiro lugar R$
150,00; artilheiro R$ 100,00; melhor goleiro R$ 100,00; jogador destaque
R$ 50,00; melhor técnico R$ 50,00; compra de pistoletas para o evento R$
80,00. A prefeitura municipal de Areia gastou com o campeonato o valor de
R$ 2.588; doação do empresário João Francisco R$ 2.260. Informou que
enquanto diretor de esporte a prefeitura municipal de Areia gastou R$
3.838; o empresário João Francisco doou R$ 6.140; arrecadação do
comercio mais inscrições da corrida R$ 3. 610. Totalizando R$ 13.588 todo

dinheiro investido em esporte este ano no município de Areia. Afirmou ter
ajudado algumas pessoas na área de ciclismo, e no último dia 14 a pedido
do Sr. Francinaldo para o campeonato em Chã da Pia o Sr. Prefeito doou
dois troféus e sua pessoa Zé Luiz doou três. Disse ter em mãos e irá passar
ao Sr. Secretário um projeto para todas as modalidades esportivas com
exceção da capoeira a quem pede perdão e afirma que irá inserir. Em
relação ao uso do campo, esteve várias vezes reunido com o gestor, e foi
criado um cronograma do uso do campo municipal, assim como a liberação
para jogos amistosos quesó serão liberados através de ofícios, para que
qualquer eventualidade que acontecer o responsável seja o cidadão que
enviou o oficio. Afirmou que existe uma demanda de licitação para compra
de matérias esportivos do nosso município, a qual dar espaço a todas as
modalidades esportivas. Agradeceu a oportunidade e disse que quando se
trabalha com amor, responsabilidade e dedicação não tem por que temer. O
vereador José Ronaldo disse que foi realizado um campeonato em nossa
cidade, campeonato este que em gestões passadas foi realizado e nesta Casa
havia muita crítica, pois foi dito por colega vereador que quando a
prefeitura realiza um campeonato tem que assumir toda a despesa, e isso
não corresponde com a verdade. Disse não ter visto nada a respeito da
premiação do campeonato, enão sabe se consta no relatório, pois sabemos o
valor que foi pago por alto, e deseja dar uma olhada no regulamento.
Questionou quanto foi cobrado pelos árbitros e inscrições? O diretor de
esporte informou que em relação as inscrições do campeonato não se foi
cobrado um real, em relação a arbitragem antes de começar este
campeonato fez um levantamento, onde com a arbitragem a prefeitura iria
pagar o valor de R$ 14.800, e o gestor afirmou não ter condições de bancar
está despesa. Afirmou que quem faz uma competição é o regulamento.
Informou ter feito três reuniões antes de começar o campeonato, e
informou aos presidentes das equipes que a prefeitura não tinha condições

de pagar arbitragem, e as equipes não eram obrigados a entrar no
campeonato, onde foi aprovado por unanimidade que a prefeitura entrava
com a parte logística (troféu, medalhas e até transporte quando se foi
preciso), mas a arbitragem era de responsabilidade das equipes. Afirmou
que a premiação em dinheiro foi doada pelo Sr. João Francisco no valor de
R$ 2.260, e está com todos os recibos assinado de cada equipe. Disse
trabalhar com documento, e se o vereador quiser uma cópia deste
regulamento, solicite através de oficio. O vereador Luiz Francisco
agradeceu a Zé Luiz por estar presente, afirmou que todos sabem que não
se tem recurso nesta secretaria, porém já houve uma redução na folha de
pagamento. Afirmou que foi sua pessoas que falou sobre a secretaria de
esportes na gestão anterior, pois fala quantas vezes for necessário, pois
estiveram na tribuna desta Casa dois moradores do bairro da Jussara o Sr.
Sandro e o Sr. Lidinelson e denunciaram aos vereadores que durante a
realização dos campeonatos feitos pela secretaria os times pagavam os
árbitros de forma de rateio assim como também a prefeitura fez o
pagamento com recursos públicos aos árbitros, ou seja teve uma
duplicidade de pagamento, ou alguém usou de má fé, assim como também
foi reclamado a questão das inscrições. Afirmou que se chegar uma
denúncia como está da gestão atual tomará a mesma providencia. Disse
nunca ter visto tamanha transparecia onde até os centavos estão sendo
divulgados. Relatou que nagestão passada viu o ex secretário Gilberto
Joventino em uma biz carregando uma máquina de cortar grama, pois a
secretaria não tem estrutura para se trabalhar e atender uma demanda que é
tão grande. Afirmou que se está situação não ficou clara trará a tribuna
desta Casa as duas pessoas que denunciaram, e o nome dos árbitros para
esclarecer melhor. O diretor de esporte informou que participaram do
campeonato municipal 16 equipes efinalizou fazendo a leitura do relatório
do campeonato. O secretário de esporte agradeceu aos vereadores, e disse

estar sempre à disposição. Dando sequência a sessão teve início os
Oradores inscritos. Se pronunciou a vereadora Ana Paula, disse que
passado é uma coisa que ficou para traz, e a gestão passada já foi punida
quando perdeu as eleições. Afirmou que na administração passada também
houve coisas boas, e quando falamos demais no passado estamos tentando
camuflar algo que está errado no presente. Disse que da mesma forma que
a gestãopassada teve dificuldades para encarrar qualquer secretaria a gestão
atual tambémestátento pois não é diferente. Disse que o vereador Luiz
Francisco falou que Gilberto Joventino andou em uma Biz carregando uma
máquina, mas na sessão itinerante na Usina o Sr. Tempero disse que os
jogadores foram em cima de um caminhão, para um campeonato pois o
gestor recusou ajuda-los. Afirmou que Felipe é uma criança portadora de
deficiente e desde da gestão passada recebia apoio do professor Valdevino
como a gestão também apoiava inclusive mandando carro para ele ir para
outras cidades representar Areia, o que não acontece nesta gestão, pois até
para Felipe vim no ônibus escolar foi proibido, pois ele é cadeirante e o
ônibus não tinha acessibilidade e ele quase perde os estudos, mas foi
resolvido e ele agora está vindo. Informou que para Felipe ser visto o
professor teve que fazer um grande trabalho e agora estão pegando carona
no que estava dando certo. Disse que teve sim vontade de fazer as coisas na
gestão passada, mas não conseguiu. E hoje é chutada como se fosse um
lixo, pois onde chega parece que a coisa da errada e a rejeição é imensa.
Afirmou que a muito anos atrás, lutou pela comunidade da Chã de Jardim,
quando foi feito o trabalho da palha da bananeira, pois a vinte anos trabalha
com a população de Areia, e ficam dizendo que a mesma faz politicagem.
Afirmou que está na hora de arregaçarem as mangas e dizer para que veio.
Disse repudiar qualquer ato que fale de prestação de conta da gestão
passada, pois a população já reconheceu que Paulo não foi um bom
prefeito. Afirmou que a gestão precisa de um diálogo com um todo, pois

ninguém pode centralizar o poder no âmbito da família, e o que está errado
é que o gestor está misturando tudo, gestão privada, gestão municipal e
trazendo a família para dentro. Finalizou dizendo que está faltando pulso,
direção, criatividade e dialogo. Disse querer o bem da cidade, mas a cidade
não está lhe querendo bem, mas irá continuar. Em seguida se pronunciou o
vereador Francisco dos Santos parabenizou a vereadora Nelma pela
homenagem prestada a sua mãe, parabenizou a vereadora Ana Paula pelo
projeto relacionado aos capoeiristas e disse votar favorável, pois sua irmã
Suzana in memoria também fez parte da capoeira. Relatou queesteve na
zona rural onde se encontrou com o vereador José Ronaldo por acaso e o
dono da propriedade informou sempre escutar as sessões desta Casa pela
internet, parabenizou o Sr. Presidente pela iniciativa de ter colocado online,
para que as pessoas que tem acesso a internet possam assistir, e depois não
misturarem as coisas, pois tudo que não presta diz que foi os vereadores.
Parabenizou a secretaria de esporte no nome do ex vereador Carlos Roberto
e do Sr. Zé Luiz pelos esclarecimentos. Disse ter gostado do relato, mas
ainda tem que fazer, mas pelo esporte, e tirar tamanha responsabilidade da
população, e se tem verba para pagar os R$ 5.000, que tenha para ceder um
ônibus e levar um time de futebol, dar bola de futebol aos times no
campeonato, pois tem que ter a contra partida do time, mas a maior tem que
ser da prefeitura. Relatou sobre a viagem que fez junto com o vereador José
Ronaldo e o Sr. Presidente onde estiveram no D. E. R em João Pessoa
cobrando a finalização da operação tapa buraco e foram bem atendidos e
informados que será concluído o tapa buraco. Disse não saber se será feito,
mas os vereadores têm que fazer seu papel. Parabenizou as escolinhas de
futebol e relatou que Renato está com um projeto que teve início
recentemente e já alcançou 115 crianças e adolescentes de 10 a 16 anos e
tem sido maravilhoso para os pais de família e professores e não precisa de
muito não para fazer, basta ter coragem, vontade, prazer e amor pelo

próximo, pois só teremos uma Areia e um país melhor de se viver, quando
cada um se dispor, sem querer nada em troca e sim uma sociedade melhor.
Em seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo afirmou que a atual
administração ainda não disse para que veio. Relatou ter sido procurado em
sua residência por moradores do bairro da Jussara que o informaram que no
posto médico da Jussara não tem médico, foi até lá para ver, e quando
chegou foi informado que o médico foi colocado para fora, e que também
não tinha dentista. Disse que se esta Casa não tomar providencias em
relação a saúde em nossa cidade as portas irão se fechar, pois no hospital
municipal todos sabem como estão tratando os Areienses, mas enquanto
não tomarem as providencias irá sim falar doa a quem doer, pois está
presente para fazer os reclames da população e exercer o papel de vereador
que é fiscalizar, cobrar e pedir em prol da população. Disse ter ouvido falar
muito em doações, mas esta cantiga é antiga, pois nos palanques o Sr.
Prefeito falava em doar seu salário para APAE. Disse que irá fazer um
oficio solicitando os canhotos dos depósitos, para ver quantas doações
foram feitas para APAE, e não precisa doar todo seu salário para APAE,
pois deveria doar uma parte para o hospital, só assim teríamos médicos no
hospital e nos postos de saúde. Questionou onde está a Areia tão prometida
melhor de se viver. E o que foi que mudou, pois, a mudança foi só de
prefeito, pois continua o mesmo desmantelo e a saúde está um descaso. Em
relação ao futebol e ao esporte disse que Carlos Roberto não encontrará
facilidade, pois onde não se tem recursos não tem como se trabalhar, mais
torce pelo empenho. Disse que seus irmãos tinham time e quando chegou a
participar de campeonatos chegou a gastar até R$ 17.000. Relatou que
queria que fosse especificado a questão a premiação, pois Dr. Eliel afirmou
que a premiação de seu time foi R$ 1.000. Parabenizou a vereadora Nelma
pela linda homenagem feita a sua mãe que é mais que merecedora e disse
que pode contar com o apoio do seu voto. Em seguida o Sr. Presidente

informou que está acontecendo em Campina Grande um seminário que
trata exclusivamente de reforma de regimento onde estão inscritos a
vereadora Ana Paula, o Sr. Presidente e Dr. Diogo. Informou que no
próximo dia 19 haverá uma sessão especial referente ao outubro Rosa, onde
irá trazer uma médica cirurgiãespecialista em câncer de mama Dra. Suzana
Batista de Macêdo, assim como estará presente uma cidadã que dará seu
depoimento e a secretária de saúde do município. Fim da matéria e não
havendo mais nenhum assunto a tratar, o Senhor 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.

