ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO SEGUNDO PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE AREIA-PB, NO DIA VINTE E UM DE NOVEMBRO DE DOIS MIL
E DEZESSETE.

Aos (21) vinte e um dias do mês de novembro 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: Edvaldo Batista
de Souza; Jorge Eduardo Alves da Silva; João Paulo de Souza Macêdo;
Ivano Cassimiro dos Santos; Nelma Carneiro Cavalcante; Francisco dos
Santos Júnior; Luiz Francisco dos Santos Neto; João Carlos Ribeiro Silva;
José Ronaldo Maximino de Souza; Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga e
Vanilda Honório da Silva. Havendo quórum regimental a vereadora Vanilda
Honório fez a leitura de um trecho bíblico (Salmo 103) 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. Da Juíza Eleitoral requisitando do Sr. Presidente a divulgação do
recadastramento biométrico em todo o município de Areia – PB, através de
carro de som nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 27 do mês de novembro do
corrente ano por três horas em cada um dos dias mencionados. Ofício
Circular de autoria do Sr. José Valderedo da Silva convidando o Sr.
Presidente para participar da reunião do CONSEA Conselho Municipal de
Segurança que se realizará no dia 22/11/2017 ás 19:30 horas na Loja
Maçônica Leônidas Santiago. Ofício nº 54/2017 de autoria do Prefeito João
Francisco Batista de Albuquerque encaminhando a está Casa Legislativa os
Projetos de Lei nº 08/2017 que altera o anexo da LDO para exercício de

2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 09/2017 que dispõe sobre
o Plano Plurianual de Investimentos do município de Areia para exercício
de 2018 a 2021 e dá outra providências; Projeto de Lei nº10/2017 estima a
receita e fixa as despesas da prefeitura municipal de Areia para exercício
econômico financeiro 2018 e dá outras providências acompanhada de suas
respectivas mensagens, solicitando que tais projetos de lei sejam apreciados
e votados em caráter de urgência, urgentíssima. Ofício nº 125/2017 de
autoria do Secretário de Turismo solicitando ao Sr. Presidente a indicação
de dois nomes para compor o conselho municipal de cultura. Foram
indicados os vereadores Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga e João Carlos
Ribeiro Silva. Requerimento nº 09/2017 de autoria do vereador João Carlos
Ribeiro Silva solicitando a construção de um muro de arrima por trás da
Rua Professor Abel da Silva, Rua da Palha. Requerimento nº 10/2017 de
autoria do vereador João Carlos Ribeiro Silva solicitando a construção de
uma praça na rua Professor Abel da Silva. O vereador José Ronaldo
questionou se este requerimento trata-se de uma pracinha na rua da palha,
na subestação. Informou ter dado entrada neste requerimento, no qual tinha
esta solicitação e inclusive a vereadora Nelma tem um requerimento de um
calçamento que também fazia e imediatamente retirou e ficou apenas com a
praça. O vereador João Carlos pediu desculpas e pediu que o requerimento
fosse retirado de pauta. O vereador Francisco dos Santos Júnior questionou
se este muro de arrima é pegando do posto de Messias descendo, pois já
deu entrada em um requerimento fazendo está solicitação e foi aprovado. O
vereador João Carlos pediu desculpas e que o requerimento fosse também
retirado de pauta. Requerimento nº 19/2017 de autoria do vereador João
Paulo de Souza Macêdo solicitando máximo de urgência a conclusão do
Posto médico do distrito de Muquém. Requerimento nº 20/2017 de autoria
da vereadora Vanilda Honório da Silva solicitando da prefeitura municipal
o pagamento do incentivo adicional conforme portaria do ministério da

saúde. Parecer Favorável da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de
Lei nº 08/2017 que dispõe sobre obrigatoriedade do concerto dos buracos e
valas abertas das vias e passeios públicos e dá outras providências. Parecer
em discussão, não houve quem quisesse discutir em votação foi aprovado
por unanimidade. Parecer Favorável da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº 14/2017 que dispõe sobre a denominação da rua projetada
localizada no distrito de Cepilho em homenagem ao Sr. José Quinino.
Parecer em discussão. Se pronunciou a vereadora Nelma Carneiro
agradeceu a comissão que foi favorável a este projeto de lei e pela
sensibilidade de todos que fazem parte desta comissão. Em seguida se
pronunciou o vereador José Ronaldo disse que não poderia votar ou dar um
parecer de forma diferente para algo tão importante como este projeto de
lei. Afirmou que quem está de parabéns são os moradores de Cepilho. Em
seguida como não houve mais quem quisesse discutir o parecer foi posto
em votação e aprovado por unanimidade. Parecer Favorável da Comissão
de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 16/2017 que dispõe sobre a
denominação da rua projetada localizada no distrito de Cepilho em
homenagem a Sra. Severina Aves Carneiro. Parecer em discussão se
pronunciou a vereadora Nelma Carneiro agradeceu ternamente a todos que
fazem parte desta comissão de Justiça e Redação se irmanando neste pleito,
aprovando e dando o parecer favorável a este projeto de lei que diz respeito
a rua que sendo aprovado o projeto irá receber o nome de sua genitora. Em
seguida como não houve mais quem quisesse discutir o parecer foi posto
em votação e aprovado por unanimidade. Dando sequência a sessão teve
início a Ordem do Dia. Requerimento nº 13/2017 de autoria do vereador
Edvaldo Batista de Souza solicitando a construção de uma casa de shows e
eventos para nossa cidade. Requerimento em discussão, se pronunciou o
propositor pediu o apoio dos colegas vereadores. Disse que a população
jovem de Areia precisa de uma casa de eventos, pois quando desejam fazer

um evento tem que procurar um lugar privado e pagar por ele. Afirmou não
ser apenas uma casa shows e sim também para eventos e que seja pública
para atender as pessoas que desejam realizar eventos como batizados,
aniversários, casamentos e etc. Em seguida como não houve mais quem
quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 26/2017 de autoria do vereador Ivano
Cassimiro dos Santos, solicitando conserto na escola municipal Abel
Barboza no distrito de Mata Limpa. Requerimento em discussão se
pronunciou a vereadora Nelma Carneiro disse que quando estiveram nesta
escola na sessão itinerante viram que apesar do gestor se esforçar muito e
fazer uma boa administração naquela escola, existe a necessidade
urgentemente de uma pintura, de uma minirreforma, pois os janelões do
auditório estão sem os vidros e se faz necessário dá uma melhorada na
estrutura desta escola. Parabenizou o propositor por ter colocado está
propositura e afirmou ser de total apoio a aprovação deste requerimento.
Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento
foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº
25/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando
homenagem ao ilustre filho desta terra José Américo de Almeida que
contribuiu muito para o desenvolvimento da mesma. Requerimento em
discussão se pronunciou a propositora disse que gostaria muito de ter o
dom da oratória para fazer um lindo discurso neste momento e falar sobre
José Américo de Almeida um grande Areiense. Fez a leitura da justificativa
deste requerimento, disse que esse grande Areiense merece ser
homenageado seja com outdoor na entrada da cidade ou alguma outra
homenagem expressa e pediu aos colegas vereadores que se irmanem na
aprovação desta propositura. Em seguida como não houve mais quem
quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 32/2017 de autoria da vereadora Nelma

Carneiro Cavalcante solicitando que seja inserida na reforma da Creche Dr.
Efigênio Barboza localizada no distrito de Cepilho equipamento de lazer
parquinhos tipo: escorrego e balanço para que as crianças possam brincar
na hora do recreio. Requerimento em discussão, se pronunciou a
propositora afirmou que junto com demais vereadores estiveram nesta
creche visitando, onde já solicitou através de requerimento uma reforma ou
a construção de uma nova creche. Pois a estrutura desta não é propícia para
creche. Pediu que urgentemente faça uma mini reforma e que seja colocado
no interior da creche em um espaço já existente equipamentos de lazer para
aquelas crianças parquinho tipo escorrego, balanço. Pois por mais que os
funcionários se esforcem eles não podem fazer muita coisa, pois necessita
de uma reforma urgente. Em seguida como não houve mais quem quisesse
discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 65/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro
Cavalcante solicitando denominação da rua Projetada surgida em
consequência de desmembramento de terra pertencentes ao Sr. Marcelo
Luiz Gondim Medeiros localizada na continuação da rua Germano de
Freitas Areia – PB seguindo a direita no sentido da estrada que passa ao
lado da estação de tratamento da CAGEPA em direção ao asfalto no bairro
da Jussara em homenagem ao Sr. Severino Bezerra de Medeiros.
Requerimento em discussão, se pronunciou a propositora disse que este Sr.
Severino Bezerra de Medeiros foi vereador nesta Casa, um grande
Areiense. Fez a leitura da justificativa deste requerimento. Afirmou que
está homenagem é mais que justa, pois sem história não existe o passado e
este passado se faz necessário ser registrado. Pediu o aval dos colegas
vereadores através do voto e que o gestor se sensibilize executando. Em
seguida como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi
posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº 06/2017
de autoria da vereadora Vanilda Honório da Silva solicitando a construção

de uma casa de repouso para pessoas idosas e carentes de Chã da Pia e
demais distritos. Requerimento em discussão, não houve quem quisesse
discutir em votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº
13/2017 de autoria da vereadora Vanilda Honório da Silva solicitando
passagem molhada que dá acesso de Lajes a Chã da Pia. Requerimento em
discussão, não houve quem quisesse discutir em votação foi aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei nº 08/2017 que dispõe sobre obrigatoriedade
do concerto dos buracos e valas abertas das vias e passeios públicos e dá
outras providências em primeira discussão. Se pronunciou o vereador
Francisco dos Santos agradeceu o parecer das comissões. Disse que lhe
pediram para que o mesmo apresentasse este projeto e como viu que era
bom está dando entrada nesta Casa. Pois em muitas ocasiões as empresas
vêm contratadas, terceirizadas para fazer serviços em nossa cidade, seja
elas: ENERGISA; CAGEPA; INTERNET e outras e fazem o serviço
deixam as valas, os buracos no calçamento de nossa cidade, dificultando a
vida da nossa população. Informou ter dado entrada em um requerimento
no mês de fevereiro pedindo a restauração do calçamento em nossa cidade.
Disse saber que grande parte dos problemas no calçamento é culpa dessas
empresas, que infelizmente já passou, pois, o projeto só valerá após
aprovado, mas uma boa parte é do gestor público o prefeito. Disse que este
projeto é para que as empresas privadas, particulares façam sua parte e o
gestor a sua. Não houve mais quem quisesse discutir. Projeto de Lei nº
14/2017 que dispõe sobre a denominação da rua projetada localizada no
distrito de Cepilho em homenagem ao Sr. José Quinino em primeira
discussão. Se pronunciou a vereadora Nelma Carneiro disse se preocupar
muito com denominação de rua, pois é muito importante. Disse ter na rua
Leônidas Santiago um descaso terrível, pois fizeram a reforma de uma
casa, e a placa de denominação da rua está amarada em um poste com um
arrame. Afirmou que a prefeitura teria que ter uma equipe de fiscalização

para a denominação de rua, e pedir as pessoas que fizessem reformas nas
casas que colocassem as placas de denominação de volta no lugar e se a
placa tivesse em uma situação precária que comunicassem para que fosse
restaurada e confeccionada uma outra. Relatou que o Secretário de
Infraestrutura a convidou assim como a outros vereadores para visitar umas
ruas que serão pavimentadas. Disse que a rua Belizío Gomes fará parte
destas pavimentações, afirmou ter ficado muito feliz, pois desde do seu
primeiro mandato nesta Casa que reivindica a pavimentação desta rua, pois
é uma luta constante. Pediu o aval dos vereadores para a provação de mais
uma denominação, desta feita para uma rua localizada no distrito de
Cepilho que receberá o nome de um dos primeiros moradores José
Quinino. Questionou como um cidadão diz ser cidadão brasileiro se não
tem um endereço fixo. E isto é um problema sério em nosso munícipio.
Informou que existem ruas em nossa cidade que foram aprovados o
requerimento nesta Casa, o prefeito mandou através de projeto, foi
aprovado o projeto, e consequentemente é lei, e lei não se discute cumprise. Porém existe rua em nossa cidade onde consta no papel de energia não o
nome que é lei que foi aprovado através desta Casa e sim um outro nome.
Não houve mais quem quisesse discutir. Projeto de Lei nº 16/2017 que
dispõe sobre a denominação da rua projetada localizada no distrito de
Cepilho em homenagem a Sra. Severina Aves Carneiro em primeira
discussão. Se pronunciou a vereadora Nelma Carneiro disse ser mais uma
rua desta feita localizada no distrito de Cepilho que solicitou através desta
Casa a denominação da rua que receberá o nome de Severina Alves
Carneiro, sua genitora. Disse ser uma alegria muito grande. Relatou que
quando se vai pedir uma denominação de rua tem que haver uma história
para contar, e não foi só por que era mãe da vereadora Nelma Carneiro e
sim por que a mesma tinha serviços prestado naquela comunidade desde
dos primeiros moradores. Pediu o aval dos colegas vereadores para esta

propositura. Não houve mais quem quisesse discutir. Projeto de Lei nº
13/2017 que reajusta a contribuição financeira a Associação de Pais e
Amigos dos excepcionais APAE desta cidade e dá outras providencias em
terceira discussão e votação. Se pronunciou a vereadora Nelma disse ter
sido uma alegria quando recebeu este projeto que diz respeito a uma
contribuição para APAE, mas que justa. Disse tirar o chapéu para o gestor
que se sensibilizou com a situação da APAE, a qual antes de visitar achava
que essas situações só existiam na televisão quando passava o TELETON.
E quando fez a primeira visita a APAE ficou muito sensibilizada pois viu
famílias lutando por uma melhor qualidade de vida para com seus filhos.
Afirmou que seu voto é 100% a favor deste projeto de lei. Em seguida se
pronunciou o vereador José Ronaldo disse se irmanar neste projeto de
grande importância para esta entidade a qual mora perto. Relatou que rola
uns boatos e que acreditar que nãoseja verdade que este reajuste que está
sendo disponibilizado será para dar reajuste a duas pessoas que trabalham
lá. Disse que alguns colegas vereadores já foram procurados por algumas
pessoas que ali trabalham. Mas se for dar que der a todos que ali trabalham,
pois todos merecem. O vereador Francisco dos Santos parabenizou o
prefeito por este ato de aumentar este recurso para APAE de 1.600 para
5.100, e que seja destinado e feito as coisas corretas, como para a melhoria
de uma alimentação ou para se contratar uma pessoa a mais. Disse ter um
grande respeito e carinho por Dona Toinha e seu filho Jefferson, Cambeba e
demais professores que se faz presente. Afirmou que o papel dos
vereadores é aprovar, do gestor foi dá um aumento, e os funcionários
devem fazer a coisa correta, para que vala a pena dar um voto favorável e
aumento do valor repassado para APAE. O Sr. Presidente também
parabenizou a atitude do prefeito. Disse que não apenas o gestor público
como a iniciativa privada de nossa cidade deveria ter um olhar para APAE,
pois temos diversos empresários e muitas das vezes tem presenciado

professores da APAE pedindo quando há necessidade de se fazer um evento
fora da cidade de Areia. Questionou se existe algum órgão privado que tem
apoiado a APAE. Afirmou que gostaria de estaraprovando duas vezes mais
este valor. Disse que a respeito da divisão acredita ser bem controlada pois
esta instituição tem vivido com pouco e com o pouco faz as coisas certas,
mesmo com uma demanda grande. Afirmou que gostaria de colocar um
projeto para que esta Casa disponibilizasse um apoio financeiro, mas
infelizmente existe barreira e o tribunal de contas não permite, pois teriam
que ceder a outros órgãos. Afirmou que se dizia nos palanques que a
doação seria muito maior, coisas que não ficou assinada e ninguém pode
aprovar. Finalizou afirmando ser favorável 100%. O vereador Luiz
Francisco se pronunciou disse ser um reajuste bastante generoso e na hora
certa. Pois as pessoas que trabalham na APAE, trabalham muito mais por
amor do que por salário. Afirmou que APAE teve no seu início, na
construção do prédio uma parceria com a justiça do trabalho, tem uma
parceria com a justiça federal que realizamleilões de coisas que são
apreendidas e reformados em recursos para a APAE. Disse não saber se
tinha como as pessoas que pagam o imposto de renda para o governo, fazer
uma doação ter como informar para que seja deduzido no próprio imposto
de renda, pois tem muita gente que paga, e este dinheiro vai para união e é
distribuído para todas as federações. Afirmou ser totalmente a favor. Em
seguida como não houve mais quem quisesse discutir o projeto de lei foi
posto em votação e aprovado por unanimidade. Fez uso da tribuna a Sra.
Josilene agradeceu pelo apoio. Informou que a APAE existe desde de 2003
e se sustenta em sua confiabilidade e credibilidade. Em relação as
discussões do destino da verba que acabaram de receber, diz que não deve
haver dúvidas que será empregado de forma justa pois sempre agiram
assim na APAE com as verbas e doações que receberam até hoje, pois
nunca isto foi questionado ou posto em dúvida, pois presam muito por isto.

Relatou que a vereador Ana Paula viu a APAE nascer. Afirmou que a APAE
como instituição em todo o Brasil ganha prêmio todos os anos de empresa
deconfiança e a APAE em Areia não é diferente. Afirmou que esta verba irá
ajuda muito, pois os atendimentos aumentaram. Disse a vereadora Nelma
que a APAE luta por uma inclusão social, com objetivo de assistência
social, saúde e educação. Tendo atendimento de fisioterapia, fonodiologia,
psicologia, assistência social, pedagogia e o mais novo projeto que é
equaterapia um tratamento com cavalos e caro. Relatou que de 2003 a 2015
a APAE funcionava em um prédio cedido pela paróquia e em 2015 na
gestão do prefeito Paulo ganharam um terreno, e uma verba do
ministériopúblico do trabalho, construíram e colocaram na APAE
equipamentos necessários, como jogos, computadores, tabletes, material
didático, matéria para fisioterapia e fonodiologia e uma equipe completa de
equaterapia. Relatou que alguns professores pediram ajuda para ir a um
congresso importantíssimo que se pudesse iriam todas, mais o custo era
caro e ficava inviável, pois há prioridades, uma vez que existem alunos que
não anda, não senta, não segura o pescoço e necessita de atendimento com
a fisioterapeuta, e a fonodiologia todos os dias para que não se sufoque
com a própria saliva e possa deglutir os alimentos. Convidou os vereadores
para que visitem a APAE e vejam onde será aplicado cada centavo, que será
com transparência e retidão. A vereadora Nelma questionou se o tratamento
de equaterapia está surtindo efeito. A Sra. Josilene afirmou que sim, onde
as mães estão muito satisfeitas. Afirmou que o tratamento é com cavalos,
os quais foram doados, tem o picadeiro que o vereador João Carlos ajudou
no momento da construção, e existem profissionais capacitados para
acompanhar este tratamento. Informou que atendem pessoas das cidades de
Areia, Pilões, Remígio e Esperança. Pessoas com paralisia cerebral,
autismo, défice intelectual, síndrome de down. Relatou que quando
inauguraram chegou uma garota que tem paralisia cerebral, onde para ela

ficar de pé alguém teria que sustentá-la pelos braços, pois ela não se
sustentava, já tinha passado por vários tratamentos inclusive por um bem
especifico Therasuit um tratamento projetado pela NASA, onde a criança
veste um macacão e fica suspensa. Um tratamento que dá muitos
resultados, porém mesmo assim a criança não conseguiu andar. Informou
que dois meses após a criança começar o tratamento de equoterapia entrou
na instituição andando e foi uma enorme emoção. Um tratamento onde o
movimento do cavalo se compara ao movimento do nosso andar e esse
estimulo chega ao celebro da pessoa como se a mesma tivesse executando a
própria macha. Disse que nesses 14 anos a APAE só tem crescido. Afirmou
que a prefeitura tem ajudado, porém a comunidade em si também ajuda,
pois, os comerciantes fazem doações, mesmo sendo pequenas, porém ao
somar ajuda bastante na conta de luz,água, compra de matéria de limpeza,
na compra de parte da merenda, pois tem casos específicos e não está
previsto na merenda publica que chega. Afirmou que os professores são
voluntários e recebem uma ajuda de custo, para trabalhar com crianças que
tem que ser alimentadas, tocadas e limpas, porém nenhum voluntário nunca
abandonou. Relatou que sua sobrinha disse que lá existe um vírus que
contamina quem lá, pois se apaixona pela causa a qual é gratificante e não
consegue mais sair. Afirmou que existe muitas crianças ainda em casa
dentro dos quartos. Informou que a demanda é grande e existe uma fila
para o tratamento de equoterapia, pois não tem como atender a
todos.Finalizou agradecendo aos vereadores pelo apoio em nome da APAE.
Em seguida teve início os oradores inscritos. Se pronunciou a vereadora
Nelma Carneiro informou que em visita a Muquém se deparava com uma
situação crítica, mato em frente ao posto de PSF e em conversa com
moradores que a confidenciaram suas necessidades. Fez um oficio nesta
Casa e entregou em mão ao secretario de infraestrutura Hélio solicitando
providencias no que diz respeito a limpeza da parte externa frente e traz do

posto PSF âncora localizado no distrito de Muquém. E que na medida do
possível fosse autorizado a pintura do meio fio do centro daquele distrito
como também a limpeza da praça pois dia 13 de dezembro se comemora o
dia de Santa Luzia naquela localidade e como se encontra aquele distrito as
pessoas se sentem triste e esquecidas, pois foi isso que a confidenciaram.
Naquela oportunidade o secretário disse que naquele mesmo dia tinham ido
a Muquém fazer a limpeza e tomava conhecimento da necessidade da
pintura do meio fio e do dia de Santa Luzia dia 13 de dezembro. Em
seguida se pronunciou o vereador Francisco dos Santos parabenizou o
pessoal da APAE. Informou que em sua fala não quis dizer que iriam
desviar verba, e para que façam a coisa correta. Relatou ter prestado
serviço na APAE quando era na parte da paróquia e fica feliz, pois o que
prevalece é o amor e não o dinheiro. Disse que deseja que todos que
visitem a APAE pegue esse vírus do amor e volte sempre. Afirmou ter três
filhos e nenhum tem alguma deficiência, se tivesse iria amar todos da
mesma forma. Relatou ter assistido em um programa de Luciana Gimenes
o candidato a presidente Eduardo Campos dizendo que quando seu último
filho foi nascer ele já sabia que o mesmo tinha síndrome, então reuniu
todos os outros 3 filhos que já eram rapazes e relatou como iria nascer o
irmão, seu outro filho se levantou e disse: Pai graças a Deus ele nasceu na
família correta. Afirmou que por isso seu voto seria dele. Pediu ao
secretário de Esporte o Sr. Carlos Roberto que dê uma olhada na quadra do
mutirão. Pediu ao vereador Luiz Francisco que se se possível procure saber
algo da obra do O Quebra, o por que está parada e se será reativado, pois
foi procurado por pessoas que o fizeram estáindagação, pois se reativada
será disponibilizado muitos empregos. Pediu também que procurasse saber
sobre o PSF da rua João Barreto pois já deu entrada em um requerimento
solicitando informações de quando seria o termino, paradá uma satisfação a
população. Agradeceu aosecretário de infraestrutura que passou no Mutirão

para retirar uma metralha que estava atrapalhando os carros e até pedestre,
porém se possível que fosse tirar o restante. Informou que o projeto que
deu entrada nesta Casa quem o pediu para apresentar foi Dr. Gustavo, e viu
que era bom e apresentou, assim como já pediram para o mesmo apresentar
outros, mais analisou e viu que não era bom por isso não apresentou. Pois
se for para o bem da população, apresenta e vota, mas se for para prejudicar
votar contrário. Pediu desculpa ao vereador João Carlos em relação ao
requerimento, pois o apresentoutambém na LOA e disse que o
requerimento também erado vereador João Carlos pois seu pai tinha
colocado em legislatura anterior. Em seguida se pronunciou o vereador José
Ronaldo agradeceu ao prefeito pelo projeto encaminhado para APAE e
disse ser um privilégio de ser em seu bairro. Relatou estápressente pois na
última sessão teve seu nome citado por váriasvezes pelo verdor Luiz
Francisco que questiona uma pintura que participou. Se fosse mentira teria
colocado um capuz. Mais em momento algum o mesmo foi contratado pela
prefeitura e se o vereador provar, parabéns e se achar que trabalhou
irregularmente o ministério público de nossa cidade ainda se encontra aqui,
e o vereador pode fazer qualquer denúncia, as quais o vereador tem feito
nos últimos dois anos da gestão do ex prefeito Paulo. Gestão essa que o
vereador e sua esposa participou. Afirmou que o vereador disse que o
mesmo diz as coisas com ironia, disse não saber o que é ironia. Afirmou
falar do hospital pois tem direito de falar, de cobrar e fiscalizar, pois é seu
papel de vereador. Informou que o vereador Francisco dos Santos chegou a
precisar do hospital, pois seu filho sofreu um corte na cabeça e naquele
momento não tinha médico no hospital, graças a Deus o vereador tem seu
transporte e foi com seu filho com o rosto ensanguentado até a cidade de
Remígio. Parabenizou o prefeito Chió pelo bom atendimento o qual não é
oferecido neste hospital aos cidadãos Areiense. Afirmou que o pai do
vereador Luiz Francisco não teve a mesma felicidade, e o pediu desculpa

por tocar nesse nome. Disse que naquele momento falava que o trãnsito
continua a mesma desgraça e pediu desculpa pela expressão. Afirmou que
em momento nenhum chamou a administração de desgraça, a qual o
vereador afirmou, pois tem respeito. O vereador o pediu e procurou mas
não encontrou nenhum empenho de sua pessoa. Pediu que overeador traga
um empenho do pessoal que trabalha feriado e dia santo da Triunfo nas ruas
de nossa cidade. Assim como traga um empenho da Sra. Maria Júlia, mas
conhecida como Manam. Afirmou não ter sido contratado por nenhum
prefeito, nem sua pessoa, nem seus familiares, porém é grato pois tem
paixão pelo grupo político de Sebastião Gomes o qual o vereador
participou e hoje joga pedra e crucifica e não se sabe o motivo, mas que
saber. Disse que muitos podem o julgar, porématé hoje não votou contra a
um projeto de lei de qualquer vereador ou do prefeito pois sabe dividir as
coisas. Afirmou que a vereadora Ana Paula já colocou nesta Casa alguns
projetos de lei e não teve a maioria dos votos dos colegas vereadores. Pediu
desculpa a João Carlos em relação ao requerimento e afirmou que em um
programa no rádio estava o prefeito os vereadores João Carlos, João Paulo
e Luiz Francisco e naquele momento o prefeito disse que seus vereadores
estavam ao seu lado e o que pedissem eram atendidos. Desafiou qualquer
um que faz a bancada do prefeito, pois se o prefeito dizer que não irá
executar um requerimento por estar em seu nome, o cede para qualquer um,
pois não é para sua pessoa e sim para a população, e naquele momento ele
também falava do Sr. Presidente dizendo que o mesmo só pediu para o seu
umbigo e tinha nomeado alguns cargos para o hospital o qualdesconhece se
o Presidente tem esta autonomia e poder. Finalizou dizendo que se tiver
algum problema e quiser colocá-lo na justiça está pronto para responder.
Em seguida se pronunciou o vereador João Carlos disse estápresente para
externar sua satisfação e alegria em ter votado em um projeto desta
natureza enviado pelo executivo que foi o aumento do repasse da APAE.

Pois todos sabemos da importância desta associação para nossa cidade e
como foi dito por Josilene, não apenas para o município de Areia assim
como também para os vizinhos. Disse ter tido o prazer de ser um
colaborador por um curto período de tempo, e viu o esforço e empenho que
fazem, para se manter funcionado. Disse ser uma associação integra,
eficiente que realmente funciona e não tem dúvida que este recurso será
bem lotado. Pediu desculpas aos vereadores Francisco dos Santos e José
Ronaldo pela duplicidade nos requerimentos. O vereador Luiz Francisco
pediu um aparte. O vereador Jorge Eduardo disse que não é defendendo o
prefeito João, mas em nenhuma gestão é só flores, relatou que trabalhou no
Algodão com Dra. Raiane que o informou que sexta feira o PA de Remígio
passou o dia todo sem médico. Pois quando se falta um médico não é tão
fácil conseguir um outro, só teve médico a noite que foi Dra. Raiane. Em
seguida o vereador Luiz Francisco disse ao vereador Francisco dos Santos
que em relação as obras terão uma oportunidade ímpar de saber como anda
o andar de cada uma, pois os secretários estão vindo a esta Casa, inclusive
Leopoldo junto com o engenheiro da prefeitura e será sanada as dúvidas em
questão das obras. Afirmou que em relação ao que disse na última sessão
diz e segura assinado e carimbado, pois se falou é por que prova. Informou
que sua esposa trabalhou por que passou no processo seletivo, o prefeito
Paulo assumiu manteve o contrato dela, problema dele se manteve, pois
manteve até o dia em que o vereador disse um não a ele. Informou que o
vereador José Ronaldo já deu sim um não em projeto, se quiser, o recorda
na próxima sessão, e o mesmo dará muito mais com certeza é direto de
qualquer vereador dar um sim ou um não. Afirmou que o fato de ter sido
aliado do grupo do deputado Tião Gomes foi um direito seu como eleitor,
onde votou e acompanhou, e quando não deu mais simplesmente saiu, da
mesma forma como entrou. Disse que o vereador falou sim de gestão está
gravado está na ata. Assim como falou que não tem parentes seu em

empenhos da gestão, informou que tem sim, acredita que seja parente do
vereador o Sr. Normando Maximino de Souza. Pediu ao Sr. Presidente que
forme uma comissão imediatamente para ir até o colégio Nelson Carneiro
para verificar. Citou a importância empenhada no pagamento de R$ 4.500
terceira parcela de pintura e pedreiro. Importância de pintura e construção
de biblioteca. Informou que a vereadora Nelma Carneiro tem uma ligação
muito forte com o povo de Cepilho e uma pessoa o solicitou para fazer uma
pintura e uma reforma na biblioteca daquele colégio. Porém este parente do
vereador fez a reforma e a pintura e está descrito, e só não era ele e o
vereador e tinha mais gente, pois quando fala prova, e se quer justiça, foi o
vereador quem pediu, e se quiser mais, terá mais. Afirmou que o irmão do
vereador é multifuncional é pintor e pedreiro ao mesmo tempo, crer que
seja seu irmão, mais irá saber para não ficar jugando. Tem no empenho
mais R$ 2.6000 pintura e pedreiro novamente e mais 2.000 reais. Disse não
ter tempo para brincadeira, e quem pediu que denunciasse foi o próprio
vereador e agora é por conta e riscoseu. Afirmou que se o vereador quiser
continua falando em seu nome, fale mais na situação de seu pai, já pediu
que não tocasse no assunto, mas como está tocando se prepare pois terá que
provar o que diz, se ele morreu por falta de atendimento é o vereador que
está dizendo, pois ninguém teve prova suficiente para provar isto, porém
como o vereador tem apresente as provas. Pediu que o vereador preste
atenção no que diz, é seu amigo, lhe respeita e só tocou nisso por que o
vereador provocou os vereadores da bancada pedindo providências sobre o
hospital o qual é dever de todos fiscalizar e não apenas da bancada do
prefeito os quais não tem sozinho condições de melhorar um hospital que é
uma iniciativa de todos. Informou que se o vereador desejar coloca o áudio
do vereador dizendo que a gestão é uma desgraça, inclusive não falou
apenas da de João disse que a do gestor que o mesmo defende também
erauma desgraça e quem falou foi o vereador José Ronaldo. Em relação ao

pessoal da Triunfo que está fazendo doação cabe ao vereador José Ronaldo
denunciar, disse ter falado em doação, pois o vereador disse ser
extremamente contra, e se é contra porque doou seu trabalho, e irá trazer a
foto em telão para ver se é ou não é o vereador. Informou que o mesmo tem
que apresentar um documento de doação dos seus serviços de pintura para
a prefeitura municipal de Areia, aí sim estará acobertado. Mas que o
vereador presta atenção no que pediu, pois o conhece, é uma pessoa
trabalhador, digna, porém não o ofenda, caso contrário irá enfrentar um
adversário forte, pois em sua pasta tem muito mais coisas envolvendo o
vereador, envolvendo terreno vendido trocado que terá que ser discutido e
esta Casa denunciar, pois a coisa é séria. Em seguida se pronunciou a
vereadora Vanilda agradeceu a Deus por mais um ano que passam nesta
Casa. Parabenizou todas as pessoas da APAE e toda a comunidade, pois
quem ganha com isto é os Areense, um ato bonito e gratificante. Pediu aos
nobres vereadores próximo do gestor, pois desde do início do mês de
outubro que não se marca mais exames no hospital por que diz está cheio.
Afirmou que as pessoas carentes precisam desses exames, uma vez que tem
pessoas como pé infeccionado e com doença para serem diagnosticadas.
São exames que dos 70, 100, 120 reais, mas muitos não tême ficam à
mercê, pois não sabem como será até chegar janeiro. Relatou que sexta
feira ao passar em frente a prefeitura foi abordado por um senhor que a
questionou o que os vereadores estavam fazendo para sanar esta situação.
O informou que os vereadores só podem pedir através de ofício e de
requerimento. Disse que o senhor estava bastante nervoso e brabo, e na
oportunidade o disse que o mesmo havia contribuído, e também tem o
dever de falar, pois não é só obrigação dos vereadores, pois todo cidadão
tem que reivindicar e não está criticando e dizendo que os vereadores não
fazem nada. Afirmou que o senhor criticou todos os vereadores dizendo
que não tem situação nem oposição e estão deixando a cidade atoa. Em

relação aos agricultores relatou que foi procurado por um senhor e uma
senhora pedindo que a vereadora falasse com o gestor pois a feira do
agricultor foi colocada dentro do mercado e não estão vendendo nada, pois
está feira é procurada por pessoas quepassam na rua. Disse que não era a
pessoa mais indicada para falar com o gestor. Informou que neste mesmo
dia teve a reunião dos agricultores na EMATER essa pessoaestava lá e o
secretário da agricultura também estava, mas a pessoa nãose pronunciou.
Disse que as pessoas querem jogar a responsabilidade nos vereadores, antes
sabiam pedir e reivindicar e hoje não sabem mais. Disse ter sido procurada
por uma cidadã que mora do Muquem descendo para Lagoa de Barro
dizendo que não está chegando água em sua casa, a solicitando que pedisse
água. Disse que a prefeitura não pode fazer tudo de uma só vez, porem
jogaramtanto para a população que tinhadinheiro para tudo que a s pessoa
ficam cobrando aos vereadores, e não fazem mais como antes cobrando nas
ruas, nas rádios e onde chegasse. Finalizou dizendo que a responsabilidade
é de todos os Areienses e não apenas dos vereadores. Agradeceu a todos
pelo convívio e que fiquem todos com Deus. O Sr. Presidente informou que
na próxima quinta feira estará presente o Urologista Dr. Wendyson e a
sociedade será convidada atrás de carro de sompara participar, será
realizada como o outubro rosa. Pediu que as comissões agilizem os
pareceres para não ficar nenhuma pendência. Lembrou da reunião que será
realizada amanhã as 10:00 horas onde será discutido a questão do
duodécimo do repasse desta Casa. Pediu ao vereador LuizFrancisco que
quando tiver uma conversa com o gestor, pois tem alguns secretários que
estão ligando para alguns vereadores convidando para visitar obras e dizem
chamar os do cordão, disse que conhece apenas o cordão de que amarra
bomba e não irá permitir ser tratado desta forma pois todos estão à
disposição. Disse achar que o gestor não dar está liberdade. O vereador
Ivano questionou se terá a sessão como secretário de Turismo. O Sr.

Presidente disse não ser sessão, é um pedido dos secretários que fizeram
para usar a tribuna da Casa, e os vereadores concordaram, porém não há
possibilidade de abrir essas discussões em sessõesdevido aos projetos que
tem que ser aprovado. O vereador Luiz Francisco disse que como foi a
Casa que convidou os secretários, e está muito corrido, seria melhor deixar
para fevereiro, pois ficará cansativo para os verdores. O vereador José
Ronaldo informou que não poderá se fazer presente a esta reunião. O Sr.
Presidente disse que podem levar esta discussão para a reunião amanhã
pela manhã, pois tem os projetos para serem discutidos. Disse ter sido
procurado em sua casa para colocar um carro de som nos distritos
convidando a população para a palestras do Urologista, e tem oficio de três
secretários solicitando o dia 30. O vereador José Ronaldo disse ser de
acordo que venha os três no dia 30. O Sr. Presidente disse que não tem
condições de ouvir três secretario no dia 30, disse que já comunicou aos
secretários os dias que os mesmo estarão presente. 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.

