ATA DA SESSÃO ITINERANTE REALIZADA NO SEGUNDO
PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL EM CHÃ DA PIA
AREIA – PB, NO DIA CINCO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E
DEZESSETE.

Aos (05) cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezessete, às dezenove horas, reuniram-se ordinariamente em Chã da Pia
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; Jorge Eduardo Alves da Silva; João
Paulo de Souza Macedo; José Ronaldo Maximino de Souza; Ivano
Cassimiro dos Santos; Nelma Carneiro Cavalcante e Vanilda Honório da
Silva. Faltaram os vereadores: Luiz Francisco dos Santos Neto; João Carlos
Ribeiro Silva e Francisco dos Santos Júnior que justificaram suas faltas.
Havendo quórum regimental, o Sr. Presidente fez a leitura do trecho bíblico
(Romanos capítulo 8, versículo 1º) 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. O Sr. Presidente informou que foi
combinado que iria colocar um carro de som fazendo o chamamento para
esta reunião. Questionou se o carro passou na comunidade, foi informado
que não. Afirmou ter providenciado, e o rapaz ficou encarregado de fazer
este trabalho, entretanto hoje por volta das 10:00 horas o mesmo ligou
querendo saber se alguém faria a gravação da divulgação, porém o Sr.
Presidente informou ser de responsabilidade do cidadão, que ficou de
retornar à ligação e não retornou. Pediu desculpas a todos e afirmou que
não irá mais contratá-lo para estes serviços. Entretanto a sessão foi
divulgada nas redes sociais e na emissora de rádio. Dando sequência a
sessão foi feita a leitura do Expediente do Dia: Atestado datado do dia
05/09/2017 atestando para os devidos fins que o Sr. Luiz Francisco dos

Santos Neto deve permanecer afastado de suas atividades por um dia.
Convite de autoria da Secretaria Municipal de Educação, convidando os
vereadores para participarem do Desfile Cívico dia 07 de setembro que
acontecerá quinta feira dia 07 do mês em curso, com início ás 08:00 horas
com hasteamento da Bandeira na praça João Pessoa e em seguida terá o
desfile no Calçadão João Cardoso em Areia. Ofício nº 01423/2017
enviando o processo eletrônico do Tribunal de Contas referentes a
prestação de contas deste município no exercício de 2014, o qual a Câmara
Municipal deverá se pronunciar sobre um parecer técnico no prazo de 60
dias, sob pena de prevalecer o entendimento manifestado por esta Corte;
esclareceram que somente por votação de 2/3 dos membros do Legislativo
poderão manifestar contrariamente ao pronunciamento da corte. O Sr.
Presidente informou a todos que irá encaminhar para as Comissões darem
um parecer referente ao Tribunal de Contas. A vereadora Nelma Carneiro
solicitou se possível a presença do jurídico da Casa, para que o mesmo
possa explanar algumas coisas referente a este processo eletrônico. O Sr.
Presidente questionou se todos os vereadores concordam em se reunirem
com o jurídico na próxima segunda feira dia 11/09/2017 ás 10:00 horas.
Todos concordaram. Requerimento nº23/2017 de autoria do vereador Ivano
Cassimiro dos Santos solicitando construção de um muro ao lado do Posto
de Saúde de Mata Limpa. Requerimento nº 12/2017 de autoria do vereador
João Paulo de Souza Macedo solicitando reforma nas estradas da zona rural
do nosso município. Requerimento nº 13/2017 de autoria do vereador João
Paulo de Souza Macedo solicitando Poço artesiano para as seguintes
localidades: Lagoa de Barro; Chã da Pia; Mangabinha; Pirauá; Engenho
Cipó; Gruta de Cobra; Muquém; Mazagão; Santana; Tanque Comprido;
Tabuleiro de Muquém; Sítio Jardim; Cepilho e Ladeira Vermelha. Dando
sequência a sessão foi feita a leitura da Ordem do Dia. 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 em discussão se pronunciou a
propositora afirmou que o objetivo desde requerimento é dar mais
transparência a Câmara dos vereadores. Disse ser de suma importância, já
que qualquer funcionário público, quando falta tem que justificar. Pois isto
acontece com o médico, com o professor, com o gari e para os demais e por
isso acredita que tem que acontecer com os vereadores também, como uma
forma de publicitar a transparecia da Câmara Municipal. Disse contar com
o entendimento dos demais vereadores para que este requerimento seja
aprovado, e que os mesmos sejam exemplo na visão dos outros que ali
ficam, pois sabemos que ultimamente os vereadores andam sendo afetados.
Disse que gostaria que o Sr. Presidente aprovasse um projeto de resolução
neste sentido. Em seguida se pronunciou o Sr. Presidente afirmou que não
toma posições sozinho, disse esperar que isto aconteça, pois é favorável a
este requerimento, e deseja que as provocações cheguem dos demais
vereadores, pois jamais iria impor alguma coisa. Disse não ver como
imposição e sim como transparência. E após este requerimento ser
aprovado, irá levar ao conhecimento jurídico, para que façam o que for
correto, pois tem certeza que a Mesa Diretora jamais irá se recusar a trazer
este projeto de resolução. A vereadora Ana Paula afirmou que no regimento
interno de outras Casas, de outras Câmaras em outros Estados, viu que
dentro do regimento interno já existe uma lei que obriga este tipo
procedimento. Disse que gostaria que após aprovado quando houver a
reformulação do regimento interno que fosse colocado dentro do regimento
também. O Sr. Presidente afirmou que isto já havia sido discutido e
acordado, entretanto a vereadora se antecipou e trouxe em requerimento.
Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento
foi posto em votação e aprovado por unanimidade. 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 em discussão, não houve quem quisesse discutir em votação
foi aprovado por unanimidade. 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. Requerimento
em discussão, não houve quem quisesse discutir em votação foi aprovado
por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente questionou se tem mais
alguém que deseja se escrever para falar, pois este é o momento para fazer
suas reivindicações mesmo tento uma representante legal a vereadora
Vanilda Honório que através de requerimento tem feito solicitações de
benefícios para esta região. Disse que de acordo com as demandas
solicitadas, irão fazer uma minuciosa discussão e apresentar ao prefeito.
Em seguida teve início os Oradores Inscritos. Se pronunciou o Sr.
Edimilson Martins dos Santos solicitou ao setor competente que seja
tomada alguma providencia em relação ao portão do posto de saúde que
está bastante enferrujado; o roço do mato nas estradas vicinais nas
seguintes localidades: da mercearia do Gordo até Pedra d’água; do Gordo
ao sítio Santana e do Gordo até a residência de Lúcia, que estão de difícil
acesso. Informou que em relação a iluminação pública, Chã da Pia se
encontra-se com 15 lâmpadas queimadas e afirmou que este apelo tem sido
feito inúmeras vezes e nenhuma providência foi tomada por parte da gestão
municipal. Questionou se é esta uma Areia melhor de se viver que a
população gostaria de ter? Pediu que os vereadores apresentem um
requerimento solicitando do poder executivo, que seja disponibilizado kit
odontológico para os alunos da rede municipal, pois sabemos que nossa
saúde começa pela boca. Solicitou para Chã da Pia um ginásio de esporte já
que nesta comunidade tem um número considerável de atletas. Assim como
também a construção de uma parada de ônibus, pois presencia muitas
pessoas por horas e horas expostas ao sol, podendo adquirir um câncer de

pele, e não queremos e nem desejaremos isso nem para nosso pior inimigo.
Em seguida se pronunciou o vereador Jorge Eduardo afirmou que como
vereador, dentista e preocupado com a população carente deste município,
já solicitou no segundo mês desta legislatura o kit odontológico para os
alunos da rede municipal o qual é composto por fio dental, creme dental e
escova. Assim como solicitou o CEO, que é o Centro de Especialidade
Odontológica, que tem nas cidades de Remígio, Esperança, Solânea entre
outras. Afirmou que essas duas solicitações foram aprovadas por todos os
colegas vereadores, e espera a sensibilidade do gestor para executar.
Afirmou ter solicitado também o NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da
Família, que é composto por fisioterapeuta, nutricionista, educador físico e
psicólogo para dar apoio aos PSFs. Em seguida se pronunciou o Sr.
Valdemir Martins dos Santos afirmou que tudo que iria cobrar para uma
Areia melhor ou uma Chã da Pia melhor Edimilson já cobrou. Cabe aos
vereadores fazer que venha acontecer. Para não ficar apenas em programa,
bate bocas e falando de A ou de B. Afirmou que Chã da Pia está
melhorando através da vereadora Vanilda Honório, que conseguiu o
calçamento o qual quem não ver é cego, assim como o pedido de uma urna
para esta comunidade. Disse tirar o chapéu para Dr. Eduardo. Relatou ter
ido para a dentista do PSF da localidade que pediu um raio x, do dente do
cidadão e não fez nada, porém foi para Dr. Eduardo que resolveu o
problema. Pediu aos vereadores que lutem pela saúde de nossa cidade pois
foram eleitos para fiscalizar e cobrar do prefeito, e não para acusar A ou B,
pois passado é passado, temos que viver o presente. Disse ter ficado um
pouco triste pois faltou vereador. Solicitou o roço do mato e disse que se o
gestor estivesse presente cobraria a ele também. Assim como questionou o
Sr. Prefeito pessoalmente por que ele falava tanto da merenda passada e
agora está vindo vencida? O vereador José Ronaldo pediu que o mesmo
repetisse. E ele disse ter questionado o prefeito por que o mesmo falava

tanto da merenda da gestão passada que era de se fazer vergonha cuscuz
seco, e na sua gestão atual está vindo merenda vencida, e o mesmo ficou
calado. Afirmou que a dentista estava apenas ganhando dinheiro pois não
fazia procedimento por falta de material, cobrou também as lâmpadas, e
disse que em Chã da Pia está faltando os braços dos postes, o qual foi
cobrado ao novo secretário que informou ter esquecido de colocar no
orçamento. Em seguida se pronunciou o Sr. Leonardo Gonçalves do
Nascimento, parabenizou a todos os vereadores que se fizeram presentes e
informou que durante a campanha o Sr. Prefeito foi até sua residência,
pediu voto e prometeu se eleito fazer um barreiro em sua residência e até
hoje nem fez nem mandou nenhum representante para falar a respeito
disso. Afirmou que se o mesmo prometeu e tem autonomia deveria cumprir
com sua promessa pois está precisando. Dando sequência se pronunciou a
vereadora Ana Paula disse ser um prazer está presente pois são vereadores
por causa do povo, e nada mais justo e plausível a Câmara está presente
através de um ato do Sr. Presidente nesta sessão itinerante. Parabenizou a
vereadora Vanilda por ter este comprometimento com sua região, pois é
importante ter uma pessoa que possa representá-los, um representante de
força a qual a comunidade possa confiar. Disse acreditar que a vereadora
tem feito um excelente trabalho na comunidade pois a mesma não para.
Relatou que na gestão passada tinha um prefeito que atendia os vereadores,
onde a vereadora Vanilda sempre cobrava de Seu Paulo, melhorias para
Chã da Pia, porem esta gestão é um pouco difícil, pois João não escuta os
vereadores, afirmou dizer isto em seu nome, pois não tem acesso a ele.
Informou que o vereador tem o papel de fiscalizar e em relação a merenda
vencida, afirmou ter sido sua pessoa e vereador José Ronaldo que foram
atrás desta denúncia e encontraram fubá vencido e até hoje o prefeito diz
que é mentira. O hospital semana passada o presidente esteve lá e quase
saiu coisa lá. Disse que o Sr. Leonardo teve a promessa de um barreiro e o

gestor pode sim fazer isto é só executar, porem os vereadores não podem
executar só se tirarem dinheiro do próprio bolso, mas se houver uma
denúncia que o vereador está fazendo assistência podem ser cassados só
basta provar, mesmo não sendo época de campanha. Disse ficar indignada
pois os vereadores estiveram fiscalizando fizeram um documento ao
qual,enviaram ao gestor cobrando melhorias, teve coisa que foi até para o
ministério público, mas não mudou quase nada, e quem sofre é a
população. Disse ter receio pois, mesmo o prefeito depenando a galinha,
arrancando a pena todinha da galinha, e a galinha sente dor, mas na hora
que ele joga o milho a galinha corre atrás dele, disse se sentir frustrada e
impotente pois anseia em ver a transformação da comunidade. Disse que a
população tem que entender que, quem tem o poder não é o prefeito, e sim
a população, e só assim para terem a mudança na comunidade. Informou
que em relação ao portão enferrujado tiraram fotos e encaminharam para
Agevisa, e o prefeito disse que os vereadores queriam fechar o hospital,
porém o que os mesmos queriam era melhorar o hospital e o atendimento.
Relatou que sexta feira chorou muito, pois sofre ao ver o sofrimento do
outro, e antes de dormir conversou com Deus e pediu que ele mostrasse
alguma coisa para que entendesse por que tudo isto estava acontecendo e
em seguida foi dormir, e teve um sonho. Sonhou que lá no calçadão existia
muitas cadeiras brancas de frente para o cemitério, tinha muita gente
sentada nessas cadeiras onde o prefeito estava discursando e falando da
dificuldade em administrar o município e todo mundo calado e a mesma
com o dedo levantado pois queria falar, o prefeito a olhava e fazia de conta
que não a via , até o momento que a mesma pediu para falar, e neste
momento todo mundo a olhou, e a mesma disse Sr. Prefeito eu entendo em
parte o que o senhor está dizendo e até aceito e foi até o lado do prefeito e
disse que só não aceitava a falta de diálogo que o gestor não está tendo com
a população e neste momento todo mundo se levantou e foi embora e a

mesma ficou falando sozinha. Moral do sonho não irá conseguir defender a
população sozinha, mas quando todo mundo se unir a coisa muda de figura.
Pois quem tem o poder é a população que escolheram o gestor e os
vereadores. Finalizou parabenizando a vereadora Vanilda uma mulher
guerreira de fibra, que não para, que tem zelo e carinho pela comunidade.
Em seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo afirmou que o Sr.
Edimilson tem uma preocupação imensa com o bem-estar desta
comunidade a qual a vereadora Vanilda tem lutado sempre. Porem muitas
vezes seu requerimento não é atendido por ter uma posição política. Disse
ao vereador João Paulo que será mais fácil o gestor atender o seu
requerimento, e que o mesmo, peça por Chã da Pia também, pois foi eleito
com o voto desta região, já que tem pedido máquina para Lagoa de Barro,
Santana deve pedir para Chã da Pia também, pois o povo de Chã da Pia
merece. Afirmou que o cidadão Edimilson cobra a reposição de lâmpadas, e
a anos atrás o mesmo também fazia essas mesmas cobranças, ao ex prefeito
Paulo e isto mostra sua personalidade, que tem interesse de melhorias para
Chã da Pia, o qual também cobra uma parada de ônibus e um ginásio pois
quando se quer faz. Afirmou que esta comunidade necessita de um campo
de futebol, e disse não ter tido a oportunidade de ver a final do time de Chã
da Pia disputando o campeonato municipal o qual foi bem representado.
Afirmou que a vereadora Vanilda tem dado sua parcela de contribuição por
Chã da Pia, mas talvez seja mais fácil o gestor atender os requerimentos do
vereador João Paulo por fazer parte da administração. Relatou ter visitado o
posto médico o qual deixou a desejar, pois o que ver é um descaso com a
população. Relatou que no hospital em uma quarta feira a médica chegava
por volta das 10:00 horas de moto taxi, e ainda errou o hospital, esta quarta
o carro da mesma quebrava e disse não acreditar, porém no programa de
rádio também cobrou cara a cara ao Sr. Prefeito qual seria a desculpa desta
quarta, mas já teve conhecimento que esta médica não tem condições de

trabalhar em Areia. Afirmou que todos os vereadores têm que pedir por Chã
da Pia, pois são representantes de toda a cidade de Areia. Agradeceu por
terem colocado uma urna em Chã da Pia para evitar que as donas de casas,
e cidadão estejam em beira de pista esperando carros para exercerem sua
cidadania. Em seguida se pronunciou a vereadora Nelma Carneiro disse a
todos que quando um vereador faz um requerimento na Câmara que o
mesmotramita, todos os vereadores analisam. Por exemplo se a vereadora
Vanilda faz um requerimento todos os demais vereadores analisam e
aprovam por unanimidade ou maioria dos votos. Disse aos moradores de
Chã da Pia, de Lagoa de Barro e comunidades adjacentes que os mesmos
estão muito bem representados. Pois a vereadora Vanilda a qual foi
escolhida como representante não deixa a desejar. Assim como o vereador
João Paulo que também representa muito bem a comunidade de Lagoa de
Barro e comunidades circunvizinha. Informou que Vanilda é uma vereadora
incansável sempre atenta as necessidades da comunidade, João Paulo da
mesma forma. Parabenizou a Edimilson Martins, Valdemir e Leonardo.
Disse ao Sr. Edimilson que sua voz é bastante reconhecida em emissora de
rádio, sempre pedindo e cobrando com responsabilidade. Informou que no
dia da audiência pública que houve na Câmara de vereadores com a
intenção da elaboração da LOA naquela oportunidade tinha também
morador de Chã da Pia que estava atento as necessidades da comunidade
que é Clemilson um menino batalhador incansável, relatou que muitas
vezes até brinca dizendo que irá tomar ele de Vanilda. Relatou que na
audiência pública Vanilda não pode se fazer presente e Clemilson naquela
oportunidade pediu para Chã da Pia um ginásio de esporte, onde
mencionou a quantidade expressiva de jovens que existem na comunidade
e outras coisas mais. Parabenizou o Sr. Presidente pela forma que tem
conduzido a Câmara continuando com essas sessões itinerantes, pois é mais
fácil os vereadores virem a Chã da Pia do que os moradores da mesma irem

participar das reuniões na Câmara.Agradeceu também ao vereador João
Paulo por ter se sensibilizado e ter retirado o requerimento de sua autoria,
já o regimento interno diz que quando um vereador dar entrada na Câmara
em um requerimento e outro vereador já tem dado bem antes prevalece o
primeiro signatário e o agradeceu por ter se sensibilizado e a mesa pela
forma que conduziu. Pois estava esperando que fosse lido na ordem do dia,
para pedir a retirada, já que outros vereadores haviam feito as mesmas
solicitações. Afirmou que os 11 vereadores ao chegar uma solicitação de
Chã da Pia, ou outra comunidade não irão fazer nenhuma dificuldade e até
mesmo pedir ao gestor para atender à solicitação que irá beneficiar não o
vereador e sim a população. Em seguida se pronunciou a vereadora
Vanilda, disse estar feliz por estar recebendo os vereadores em sua
comunidade. Agradeceu a Deus e as pessoas que a deramum voto de
confiança para a mesma representa-los na Câmara de vereadores por mais
quatro anos e quem sabe até mais. Parabenizou os Srs. Leonardo, Valdemir
e Edimilson Martins por se preocuparem tanto quanto sua pessoa com esta
comunidade. Disse que na outra gestão teve pessoas que vieram criticar e
até falar mentiras e hoje a decepção está maior e não tiveram coragem de se
pronunciarem. Informou ter feito um requerimento no dia 13/02/2017
solicitando uma quadra de esporte para Chã da Pia, fez a leitura do mesmo
na integra e agradeceu a todos os vereadores por terem aprovado por
unanimidade. Informou ter feito um requerimento no dia 23/03/2017
solicitando parada de ônibus para Chã da Pia, Lajes, Queimadas e São
Bento. Afirmou também ter solicitado no dia 13/04/2017 muros e
auditórios para as escolas Pedro Honório e Severino Teixeira de Brito Lyra.
Solicitou através de ofício melhorias das estradas que liga Gordo a BR;
Marinaldo á Deda de Beata e a rodagem que liga Roselita até a BR.
Afirmou que todos esses requerimentos o Sr. Prefeito já tem conhecimento,
pois os vereadores só solicitam, mas quem tem o poder de executar é o Sr.

Prefeito e que bom seria se o mesmo atendesse todos estes requerimentos,
mas se atender ao menos dois ou três iria agradecer. Agradeceu aos
vereadores que fizeram parte da outra estão, pois solicitou uma sessão
eleitoral para Chã da Pia, e o calçamento e os mesmos aprovaram.
Agradeceu a Deus pois estava no plano dele, ao ex prefeito Paulo Gomes,
ao Deputado Tião Gomes pois foi ele que arrumou uma emenda com o
deputado Federal Damião Feliciano, pois antes na frente deste colégio era
impossível de passar de tanta lama no período de chuva, e foi uma benção
que trouxeram para Chã da Pia. Afirmou que são uma escadinha vereador,
prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador e
presidente e sem esta escadinha ninguém chega a lugar nenhum, e todos
têm que se unir e trabalhar em prol da sociedade. Disse ter sido procurada
por uma mãe que a informou que a água neste colégio está muito suja e
escura, afirmou que a cisterna fica por traz do colégio e é uma vergonha.
Pediu a direção da escola que se compadeçam destes alunos, pois acredita
que a própria direção não tem coragem de beber desta água. O vereador
José Ronaldo questionou se estão utilizando desta água, e foi informado
que sim, para beber e para tudo. Afirmou que Chã da Pia é uma
comunidade carente, onde a maioria vive do bolsa família e na gestão
passada quando era para se fazer um exame de sangue, fezes ou urina era
marcado no posto de saúde, e hoje os moradores tem que se deslocar para
Areia para marcarem estes exames, pagando 15 reais de passagem. As
gestantes faziam os exames de sífilis e HIV era pago uma enfermeira que
vinha de Campina Grande para o hospital, hoje tem que irem até Campina
Grande e as especialidades diminuíram. Entretanto as pessoas ficam
dizendo que os vereadores ganham muito, pois falaram até na rádio que um
vereador recebe R$ 6.000.00 reais. Mostrou seu contracheque do dia 21 de
agosto e afirmou receber R$ 4.830 e a população deverá dizer se este valor
é para seu luxo, pois é como a vereadora Ana Paula falou se for provado

que um vereador faz alguma coisa pela comunidade com seu dinheiro será
punido. Afirmou que um secretário não faz nada e ganha quase R$ 4.000,00
reais. Informou acreditar que todos os vereadores estão na mesma situação
que a sua, pois a população está precisando e não tem para onde correr. E
ainda ver as pessoas pedindo que o vereador ajude a prefeitura e o hospital,
fazendo a obrigação que o gestor tem que fazer. Afirmou que os vereadores
são os políticos mais sofridos, os que estão na ponta, que ganha menos e o
que mais trabalha e os que elegem os grandes. Finalizou informando que
foi dito que a gestão passada comeu até o dinheiro do calçamento de Chã
da Pia, porem até hoje ainda falta sair uma parcela de mais de 300 mil
reais, pois foi pela caixa e a mesma não aprovou um pequeno defeito. Em
seguida se pronunciou o vereador Edvaldo afirmou ser testemunha da
atuação da vereadora Vanilda nesta região. Em relação aos salários ficam
nas mãos dos amigos que necessitam se deslocar a um hospital, fazer um
exame, uma consulta, pois é testemunha de por diversas vezes encontrar o
Sr. Edvaldo esposa da vereadora Vanilda nas estradas e nas portas de
hospitais com pacientes fazendo o que o prefeito não faz, assim como
também já encontrou com Assis Lino, o vereador Ivano Cassimiro e
vereador José Ronaldo entre outros. Disse ficar feliz com a participação da
comunidade, para que tenham conhecimento do que o vereador faz, pois, as
maiorias das reivindicações aqui feitas a vereadora Vanilda já tinha em
mãos os requerimentos das solicitações que foram aprovados. Afirmou ter
recebido um recado que estão necessitando de melhorias no colégio, e no
abastecimento de água. Disse que enquanto ospolíticos não se conscientizar
que ao atender um requerimento está atendendo a um pedido da população
e não de um vereador quem irá sofrer será o menos favorecido. Relatou que
quarta feira recebeu uma ligação o informando que não tinha médico no
hospital e afirmou que não justifica um médico de plantão ir embora e
deixar a população sem ser atendida, pois isto é falta grave e estar no

código de ética profissional de medicina e isto acontece e o prefeito por sua
arrogância acha que tudo é como ele quer. Afirmou que sábado na feira
teve um descaso com a população, onde teve gente que por não ter vendido
as verduras teve que distribuir no dia seguinte para não se estragar.
Informou que o ligaram para que o mesmo fosse até a feira, porem em
conversa com seu filho decidiu não ir, pois não conhece o eleitor
apaixonado que as vezes vai além. Porém como ser humano não pode
arriscar além do impossível, pois se estivesse na feira, chegasse alguém o
furasse e desce as cotas, já era, afirmou não está dizendo que os mesmos
têm este pensamento, porem tem que se resguardar das coisas. Afirmou ter
ligado para a vereadora Ana Paula e para o vereador José Ronaldo que
estava em Campina, e recuou por precaução. Agradeceu a todos os
presentes e disse que Chã da Pia tem uma pessoa que luta, é sincera, toma
suas próprias decisões e tem opinião própria. O Sr. Edimilson se
pronunciou e perguntou se há possibilidade do programa Câmara em ação
ser transmitida pela rádio PB-FM pois nem todo mundo tem acesso à
internet. O Sr. Presidente informou que este assunto já foi discutido, porém
é no horário do programa Voz do Brasil, porém estão vendo uma outra
possibilidade. A vereadora Nelma Carneiro se pronunciou parabenizou a
direção desta escola e professores, assim como a comunidade de Chã da
Pia, pois pela forma que vemos a escola, é notório que aqui tem um ensino
de qualidade. 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

