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

Aos (31) trinta e um 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; João Paulo de Souza Macedo; Jorge Eduardo Alves da Silva;
Francisco dos Santos Júnior; José Ronaldo Maximino de Souza; Ivano
Cassimiro dos Santos; Luiz Francisco dos Santos Neto; Nelma Carneiro
Cavalcante e Vanilda Honório da Silva. Havendo quórum regimental o Sr.
Presidente fez a leitura de uma parte da bíblia (Salmo 37) 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. Requerimento nº 12/2017
de autoria da vereadora Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga, solicitando
Projeto de Resolução para redução de salários de vereadores para faltas não
justificadas. Requerimento nº 13/2017 de autoria da vereadora Ana Paula
Gomes Pereira Gonzaga, solicitando a publicação de falta dos vereadores
no site da Câmara Municipal de Areia - PB. Requerimento nº 11/2017 de
autoria do vereador João Paulo de Souza Macêdo, solicitando a limpeza da
barragem que abastece o distrito de Muquém e adjacências. Requerimento
nº 13/2017 de autoria do vereador José Ronaldo Maximino de Souza,
solicitando construção de uma parada de ônibus na entrada de Boa Vista
neste município. Projeto de Lei nº 06/2017 de autoria da vereadora Ana
Paula Gomes Pereira Gonzaga autorizando declarar como patrimônio

imaterial e cultural o maior encontro motociclistico do brejo paraibano “
Bate e Fica” realizado anualmente pelo Moto Clube aventureiros do brejo
Motoclube de Areia, devendo assim ser incluída no calendário dos eventos
turísticos da cidade. Dando sequência a sessão foi feita a leitura da Ordem
do Dia. Requerimento nº 04/2017 de autoria do vereador Edvaldo Batista
de Souza solicitando melhorias de calçamento para pedestre na rua Padre
Chacon, na ladeira para o bairro Frei Damião. Requerimento em discussão.
Se pronunciou o propositor afirmou que a maioria dos moradores do bairro
Frei Damião tem o procurado. Informou a rua Padre Chacon é a popular
ladeira da Baixinha, onde as casas avançaram o meio fio e os pedestres
ficam sem proteção para transitar, e por isto pede uma melhoria no lado
direito de quem sobe e lado esquerdo de quem desce, fazendo uma calçada,
pois já houve acidentes neste local, e para que não venha mais ocorrer fatos
como este. Espera que o Sr. Prefeito atenda este requerimento que é uma
solicitação do bairro Frei Damião. Em seguida como não houve mais quem
quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Requerimento 06/2017 de autoria do vereador Edvaldo
Batista de Souza solicitando acessibilidade e rebaixamento do meio fio de
nossa cidade atendendo aos cadeirantes e deficientes visuais. Requerimento
em discussão. Se pronunciou o propositor disse ser este requerimento de
grande importância para nossa cidade. Pois tem observado a quantidade de
pessoas que tem deficiência visual, física ou é cadeirante e não tem acesso
ao comércio de nossa cidade, pois são poucas as lojas que tem a rampa de
acessibilidade. Pediu que o Sr. Prefeito traga condições para que os
cadeirantes e deficientes possam desfrutar de nossa cidade. Em seguida se
pronunciou o vereador Francisco dos Santos parabenizou o propositor.
Afirmou ser muito importante, esta preocupação com os cadeirantes e
deficientes físicos de nossa cidade. E se por ventura tiver orçamento e o
prefeito tiver alegria no coração para executar que execute pois será de

bom grado para nossa cidade. Em seguida se pronunciou a vereadora
Nelma Carneiro disse ser louvável este requerimento, porém fica
preocupada, pois sabemos que acessibilidade é lei, e lei não se discute,
entretanto seria bom que tivesse um requerimento conjunto a esta
solicitação, pedindo que fosse colocado sinais. Pois ao caminhar na calçada
encontramos este desnivelamento o qual pode ocasionar algum acidente.
Relatou já ter caído assim como outras pessoas. Em seguida como não
houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. Requerimento nº 22/2017 de autoria do
vereador Ivano Cassimiro dos Santos solicitando concerto da praça central
e dos brinquedos no distrito de Mata Limpa. Requerimento em discussão,
não houve quem quisesse discutir em votação foi aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 61/2017 de autoria da vereadora Nelma
Carneiro Cavalcante solicitando construção de um refeitório na escola
Municipal de Ensino Fundamental Vereador Nelson Carneiro, localizado no
distrito de Cepilho Areia – PB. Requerimento em discussão. Se pronunciou
a propositora disse ser uma solicitação necessária para a Escola Municipal
de Ensino Fundamental Vereador Nelson Carneiro, pois lá não tem
refeitório, para que as crianças e os jovens façam as refeições, suas
merendas de uma forma confortável. Pediu o apoio 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. Dando sequência a sessão teve início
os Oradores Inscritos. O Sr. Presidente pediu aos colegas vereadores que o
permitam antes da ordem dos escritos, exibir um slide para que todos
tomem conhecimento de um fato que ocorreu na manhã do dia 30/08 no
hospital. Todos concordaram. Foi exibido um vídeo onde o Sr. Prefeito
João Francisco na campanha eleitoral prometendo que teríamos um hospital
com melhores condições, e que nossa saúde iria trilhar os caminhos da

humanização. E logo após foi apresentando um outro vídeo gravado no
hospital municipal de Areia, onde a população estava reclamando da falta
de médico no hospital, na ocasião estiveram presente o Sr. Presidente e o
Sr. Prefeito. O Sr. Presidente informou que este vídeo já vai em mais de 15
mil visualizações e o pessoal está consciente como está nossa cidade.
Sequenciando foi até a tribuna a vereadora Ana Paula disse está presente
para falar sobre este vídeo, que para sua pessoa é vergonhoso. Disse que
não tinha visto o vídeo da campanha de João, onde o mesmo disse que a
saúde iria trilhar pelo caminho da humanização. E questionou que caminho
de humanização é este que viram aqui? Onde o prefeito humilha uma
usuária que estava no hospital precisando ser atendida e naquele momento
não tinha um médico. Disse que esta situação não aconteceu apenas ontem,
pois vem acontecendo a cinco semanas, e sempre que aconteceu alguém
que estava lá ligou para algum vereador, para que vá lá e confirme a
situação. Afirmou que se um médico que cumpriu o seu plantão, só pode
sair do hospital quando o próximo médico plantonista chegar, pois se
acontecer uma emergência vai ter médico para assistir o usuário que
necessite. Entretanto isto não está acontecendo, pois contrataram uma
médica que vem não se sabe de onde, e toda vez o carro dela quebra, e a
mesma vem de moto taxi. Afirmou que isto é mentira. Relatou que devem
contratar um médico que tenha condições de chegar no seu horário de
plantão, pois o que está acontecendo não é trilhar a saúde com
humanização. Isto é humilhante. Afirmou conhecer fatos terríveis de
pessoas que precisou do médico, não tinha e acabou morrendo, assim como
por falta de oxigênio e por medicação errada. Disse que podem prende-la,
ou até matá-la, pois não tem medo de falar. Afirmou que as pessoas têm
medo de falar por que existe um assédio moral, assim como o prefeito fez
com a senhora lá no hospital. Afirmou não ter medo de ninguém, apenas da
justiça de Deus, mas acredita que este que falou no vídeo não tem, pois, o

mesmo é desumano e está conseguindo deixar a saúde pior do que estava.
Disse não acreditar que o prefeito falou ter conseguido uma economia de
mais de 800% na licitação na compra de tudo, e questionou cadê este
dinheiro, pois se fez economia dar para contratar um outro médico para
hospital e não deixar esta esculhambação que está. Pediu que o prefeito
troque seu secretário de saúde urgente pois não está servindo, que diminua
o excesso de gasto, e de gratificações pois não há necessidade do hospital
está entupido de gente para não fazer nada, apenas encher folha.
Questionou o que é que está nova diretora do hospital conhece sobre a
saúde de nossa cidade e pediu que vão saber o que a mesma andou fazendo
em Esperança. Disse sentir vergonha do que está acontecendo em nossa
cidade e ainda culpam os vereadores, mas não entende por que, pois, os
mesmos estão fazendo das tripas coração, tem dado suprimento a está
gestão coisa que esta gestão não está conseguindo dá e recai sobre os
vereadores. Relatou ter ficado sabendo que estão usando até a polícia para
irem nos bares tirar o alvará. Pois se for um funcionário da prefeitura pedir
o alvará o dono do bar ficará chateado e indo à polícia intimida. Pediu que
o Sr. Prefeito tire o alvará do seu hotel o qual desde de 2013 não paga ISS.
E questionou por que o prefeito não regulariza seu hotel? Pois o pau que
bate em Chico tem que bater em Francisco também. Relatou ter dito nesta
Casa que estavam cobrando valores exorbitantes todo sábado na feira
injustamente, pois não chegou nenhum projeto de lei nesta Câmara falando
sobre isto. Assim como falou que o mesmo deveria descontar o ISS do
cartório da família Albuquerque também que deviam mais de 80 mil reais,
e após esta fala começaram a pagar. Pois alguém tem que abrir a boca, e
por isto está sendo ameaçada “cala boca Ana Paula”, mas não cala não, pois
não está falando mentira. Informou que esta já é a quinta quarta feira que
não tem médico, assim como já aconteceu em um outro dia e isto é simples
de corrigir, é só contratar um médico que cumpra seu horário direitinho.

Pois o que está vendo é um descaso, uma falta de competência e que estão
tentando jogar a culpa no passado. Afirmou ser mentira que a gestão
passada deixou tudo sucateado, e se quiser mostra as fotos. Pediu que o
gestor honre sua cadeira de prefeito e cumpra as promessas que iludiram a
população de Areia. Afirmou que se a eleição fosse hoje o mesmo morreria
de vergonha, pois hoje é o prefeito mais odiado da cidade de Areia. Em
seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo, afirmou que tudo que foi
indagado pela vereadora Ana Paula é verdade. Questionou onde é está
Areia melhor de se viver? Afirmou que no discurso do Sr. Prefeito foi dito
que Areia iria trilhar, e disse que em Areia não tem linha de trem, e trilhar
só se for de Jipe ou de trem, pois de saúde está deixando a desejar. Afirmou
que ao olhar as redes sociais encontrou algumas piadas, no “Areia
Independente” onde dizem que Areia está um poço de transparência, disse
que a transparência é tão grande que nem se quer eles estão enxergando o
desmantelo e o descaso que está em nossa cidade. Uma outra piada é o tal
do de repente. Afirmou que não podem admitir qualquer tipo de assédio
moral, e disse que na sua opinião o Sr. Presidente sofreu assédio naquele
momento, de fúria e de raiva do Sr. Prefeito, onde o presidente estava
exercendo o papel de vereador, que é fiscaliza, cobrar e trabalhar em prol
da população que tanto sofre. Afirmou que no mês passado se comentava
que alguns postos de saúde iam fechar e todos têm conhecimento que o
posto de Boa Vista o qual atendia em média 300 famílias está praticamente
fechado. Afirmou que se está Casa não tomasse uma providencias viriam
igual um rolo compressor derrubando as escolas. Disse que o prefeito pode
ser dono da maior fortuna, mas não é dono do patrimônio público de nossa
cidade, e deve honrar com suas palavras e promessas de campanhas.
Questionou se o prefeito está achando que administrar o bem dos outros é
administrar um engenho de cachaça, ou o hotel que lhe pertence. Relatou
que na semana passada foi ao hospital e constataram que não tinha médico

de plantão, assim como também não tinha quando o filho do vereador
Francisco dos Santos precisou e o vereador teve que se deslocar até a
cidade de Remígio, onde agradece pela assistência. Disse ser um descaso o
que estamos vivendo, e por isto tiveram que fazer uma denúncia a Angevisa
e imediatamente mandaram pintar, arrumaram algumas camas, porém a
Angevisa apreendeu alguns matérias no centro cirúrgico. Disse ser lindo
uma planta na janela, porém questiona o que mudou, pois, o lixo nas
periferias continua o mesmo descaso. Em seguida se pronunciou o vereador
Francisco dos Santos disse que em relação ao requerimento que o vereador
pediu para que ficasse subscrito afirmou não ficar, pois neste requerimento
engloba, alguns requerimentos que foi dado entrada nesta Casa, como um
de sua autoria solicitando restauração do calçamento da cidade de Areia,
outro da vereadora Nelma solicitando faixa de pedestre e de iluminação de
autoria do vereador José Ronaldo. Disse não ser contra, porem acha uma
falta de consideração, pois se o gestor quiser fazer, já está lá os três
requerimentos aprovados nesta Casa. Afirmou que em relação a troca de
plantão de médico no hospital, isso é uma coisa gravíssima. Informou que
no início de 2013 isto aconteceu com sua irmã Suzana onde a mesma veio a
óbito, pois o médico chegou uma hora depois da troca de plantão, isto no
início da gestão passada. Relatou que o médico clinico geral tinha saído na
época e tinha dado uma assistência, mas a mesma veio a falecer, pois foi
colocada em uma ambulância, onde só deu tempo chegar até Remígio onde
iria passar para uma UTI móvel. Afirmou ter colocado um requerimento
nesta Casa solicitando uma UTI móvel e pediu para deixarem de
economizar dinheiro e pensar na vida do povo, pois uma UTI móvel será
muito importante para as pessoas de nossa cidade, para que quando
chegarem com um AVC, Infarto serem transferidas de UTI móvel até o
hospital em Campina Grande. Pediu ao Sr. Prefeito que a troca de médico
seja feita na hora certa, para que pessoas não venha a morrer. Relatou ter

sido informado que uma pessoa que estava acompanho o pai hipertenso,
diabético estava sofrendo, e não tinha médico para atender e já se passava
das 10:00 horas da manhã. Disse ter votado no prefeito para uma Areia
melhor de se viver, mas se for desde jeito volta atrás e teria votado em João
da Caixa. Pois queremos uma Areia melhor de se viver mesmo, com
medicamentos, hospital de qualidade e médico para atender a população.
Afirmou ter solicitado através de requerimento dois médicos plantonista no
hospital, pois devem deixar de economia, tirar de onde quer que for.
Relatou ter conversado com Chió, sua esposa e o irmão que é vereador e foi
informado que em Remígio neste mandato foi aberto cinco PSFs na zona
rural, e todos funcionam, assim como tem um PA dentro da cidade que
funciona 24hrs com médico e uma farmácia básica com medicamentos.
Disse que sua fala não é de oposição nem de situação, pois não tem
conchave com político nenhum. Pois o único que ainda tem uma conversa é
seu sogro, que não é mais político. Disse que devem atender as
necessidades da sociedade e deixar desse negócio de colocar a sociedade
para trabalhar, pois nossa cidade não é cidade de primeiro mundo não! Para
o povo estar pagando imposto e ainda ter que colaborar com isto ou com
aquilo. Afirmou que devem correr atrás de verbas e de recursos, colocar
uma equipe de projetistas para irem atrás de projeto em Brasília para trazer
recursos para nossa cidade. Relatou ter sido procurado por alunos
universitários do turno da manhã, que pediram se possível uma audiência
pública nesta Casa, pois está ficando aluno no meio da rua, uma vez que
quando chega uma determinada quantidade o motorista fecha a porta e diz
que a ordem é levar apenas aquela quantidade. Afirmou que tem alunos
saindo de casa para pegar o ônibus as 4:00 horas da madrugada, correndo o
risco, para não perder vaga no ônibus. Afirmou que em Remígio são seis
ônibus que sai para as universidades, inclusive vem até para a universidade
de Areia, transportando seus estudantes. Afirmou ter votado em João

Francisco para que isto aconteça. Afirmou que quando o povo diz que os
vereadores não cooperam, afirma que cooperam sim.Disse que se é para
executar os requerimentos que deram entrada nesta Casa, não de uma
forma de mutirão, global que venha para fazer tudo, pois jamais irá passar
por cima de requerimento de ninguém que tenha dado entrada nesta
legislatura. Relatou que a vereadora Ana Paula deu entrada em um projeto
de lei incluindo no roteiro cultura e turismo de nossa cidade o
motociclismo que foi um evento maravilhoso, e o mesmo ia colocar este
requerimento também, mas não pode colocar duas vezes, entretanto vota a
favor, pois temos que se unir para trabalhar por nossa cidade, e não está
escravizando e amedrontando o povo, como foi visto. Pois o povo tem sim
que cobrar o que tem direito. Pois o castigo pior é o de Jesus Cristo para
aqueles que fazem as coisas erradas e querem enganar e tapear as pessoas,
mas para quemquer as coisas corretas Deus está para livrar, proteger e
abençoar. Disse que está será sua falado início ao fim. Afirmou que o
sistema fez de tudo para o mesmo não entrar aqui, porem durante esses
quatros anos irá mostra para que veio, ser vereador para representar a
população. Afirmou está fazendo seu papel de vereador cobrando,
requerendo e fiscalizando os direitos do povo, pois foi para isto que o povo
votou, não para estar se escondendo com medo de cobrar o que é de direito
do povo. Afirmou que o Sr. Prefeito deve cumprir com suas promessas, se
unir com os professores e não fazer o que aconteceu esta semana, onde os
professores da ASSEMA chegaram e disseram que o Prefeito tinha dito que
não queria conversa com os vereadores e questionou o que os mesmos
tinham feito com ele, pois ele disse não está nem aí para vereador. Porém
os vereadores não estão nem aí para ele também não! Está ai para o povo e
o projeto que entrar nesta Casa para prejudicar a população pode oferecer
10 milhões de reais, que mesmo sendo um cara liso não irá aceitar. Disse
que não está dizendo que o prefeito irá oferecer, pois o mesmo é honesto e

não vai fazer isto, só está dizendo que seu voto é a favor do povo, da
população em geral. Pediu que se possível consigam uma van para os
estudantes não precisem está ariscando sua vida. Disse não ser obrigação
colocar, mas é uma obrigação moral. E este é mais um requerimento que já
faz antecipado e se atendido será mérito não do vereador que solicitou e
sim de todos os vereadores e do gestor, que está trabalhando pela cidade e
atendendo os reclames da população. Pois quando faz um requerimento é
solicitação da população. Em seguida se pronunciou o vereador Edvaldo
Batista, disse que após o acontecido, quando começou a pensar e analisar
os fatos tremeu na base, pois não conhece as paixões politicas onde as
pessoas podem querer comprar uma briga e querer ferir com palavras, com
socos ou ponta pés. Afirmou que não irá parar, nem aceitar fatos desta
natureza, pois se ocorrer novamente, voltará lá com a mesma força e
coragem. Disse ter andado com o prefeito João, dizendo que o mesmo era o
melhor para Areia e infelizmente hoje não pode dizer a mesma coisa.
Questionou que desenvolvimento é este onde os alunos deixaram de ir á
sala de aula por falta de transporte escolar, onde chegamos em um hospital
e não tem médico, pois já tivemos amigos nossos desta Casa que perdeu
familiares por falta de assistência médica no hospital de nossa cidade. A
cidade cheia de buracos. Disse que esta administração só faz perseguir,
como tem perseguido professores, auxiliar de serviços gerais e demais
setores. Se desculpou pelo prefeito quando teve a atitude de achar que
aquela senhora seria a prefeita naquele momento, disse achar um
descontrole emocional ou um despreparo, pois a cidadã estava ali em busca
de uma solução para seu filho que estava cansado. Afirmou que outro fato é
quando o prefeito se dirige a sua pessoa e pede para que o mesmo atenda
aos pacientes, pois se tivesse atendido o pedido poderia trocar um
medicamento e matar algum paciente. Porém o que disse ao prefeito
naquele momento que um médico não pode sair do plantão enquanto o

outro médico não chega está no código de ético do médico no CRN de nº
1931 de 17/07/2009 que entrou em vigor no dia 12/04/2010. Pois
abandonar o plantão é falta grave. Afirmou que já perdemos vidas nesta
administração, e não podemos permitir que isto esteja acontecendo. Disse
ter feito muitas críticas na gestão de Paulo, porém está mais indignado com
estas críticas que está fazendo agora, pois a situação está pior, uma vez que
nunca na história de Areia faltou médico no hospital na administração
passada e nesta gestão aproximadamente já cinco plantões que falta
médico. E esta não é a cidade que é pra frente pra frente, que deram crédito
ao cidadão. Disse respeitar como cidadão de bem que é, porém como
administrador municipal é nota zero. Pois deveria ter ao menos preparação
para dialogar. Relatou que seu filho estava presente filmando e o mesmo
partiu e disse pode gravar. Disse ter ido na Agevisa não para fechar o
hospital e sim para mostrar que o que estava acontecendo não era aceitável.
Afirmou que se a mesa diretora desta Casa estivesse na mão do Sr. Prefeito
a coisa estaria pior. Pediu que os vereadores não se curvem diante de
alguma regalia que existirá. Em seguida o Sr. Presidente informou que na
próxima terça se inicia as sessões itinerantes que será em Chã da Pia e terá
uma Van saindo ao lado da igreja matriz as 18:30. A vereadora Ana Paula
questionou se o projeto de lei irá para discussão na próxima semana. O Sr.
Presidente informou que ainda irá para as comissões darem o parecer.
Convidou a todos que puderem a se fazer presente para o hasteamento da
Bandeira. 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.

