ATA DA SESSÃO ITIRENANTE REALIZADA NO SEGUNDO
PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL NO DISTRITO DE
MATA LIMPA AREIA – PB, NO DIA VINTE E OITO DE SETEMBRO
DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos (28) vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e
dezessete, às dezenove horas, reuniram-se ordinariamente no distrito de
Mata Limpa 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 Paulo de Souza
Macedo; José Ronaldo Maximino de Souza; João Carlos Ribeiro Silva;
Ivano Cassimiro dos Santos; Nelma Carneiro Cavalcante; Vanilda Honório
da Silva; Luiz Francisco dos Santos Neto e Francisco dos Santos Júnior.
Faltou o vereador Jorge Eduardo Alves da Silva. Havendo quórum
regimental, o Sr. Presidente convidou o vereador João Carlos Ribeiro Silva
para compor a mesa diretora como primeiro secretário. A vereadora Vanilda
Honório fez a leitura do trecho bíblico(Isaias 56) 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. O Sr.
Presidente informou a todos que está passando um livro para quem quiser
reivindicar alguma coisa possa se inscrever, pois a intenção desta sessão é
ouvir a comunidade local. Dando sequência a sessão foi feita a leitura do
Expediente do Dia: Convite do Colégio Santa Rita, convidando os
vereadores para participarem da comemoração do Jubileu dos 80 anos.
Ofício nº05/2017 de autoria da vereadora Vanilda Honório solicitando a
retro escavadeira e caçamba para que possa fazer a limpeza das barragens
localizadas, uma em Sítio Lajes na propriedade do Sr. José Honório Filho e
outra em Chã da Pia de propriedade do Sr. Joselino Clementino da Silva.
Requerimento nº16/2017 de autoria do vereador João Paulo de Souza

Macedo solicitando placas sinalizadoras para a Mata do Pau Ferro, mais
precisamente na Chã de Jardim. Requerimento nº 19/2017 de autoria da
vereadora Vanilda Honório solicitando Portal de identificação para todos os
distritos do município de Areia. Parecer Favorável da Comissão de Justiça
e Redação ao Projeto de Resolução nº 11/2017 que dispõe sobre criação de
comissão de estudo para alterar, reformar, adequar ou substituir o
Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal de Areia e dá outras
providências. Parecer em discussão. Se pronunciou o Sr. Presidente
agradeceu as comissões por terem aprovado, pois é importante essa
mudança do regimento e da lei orgânica do nosso município. Informou que
Dr. Diogo o advogado da Casa está disponível para ajudar no quer for
preciso, para que esta mudança possa ocorrer no prazo de 60 dias.
Agradeceu os vereadores que se prontificaram a fazer parte da comissão a
qual tem como Presidente a vereadora Ana Paula, Relator – Francisco dos
Santos Júnior; Membros os vereadores José Ronaldo Maximino de Souza,
Ivano Cassimiro dos Santos e Edvaldo Batista de Souza. Disse que os
demais vereadores também terão sua parcela de contribuição. Disse ao
vereador Luiz Francisco que agora chegou a oportunidade de colocar o
artigo que ele sempre pedia e esperava. Em seguida como não houve mais
quem quisesse discutir o parecer foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Parecer Favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao
Projeto de Resolução nº 11/2017 que dispõe sobre criação de comissão de
estudo para alterar, reformar, adequar ou substituir o Regimento Interno e a
Lei Orgânica Municipal de Areia e dá outras providências. Parecer em
discussão se pronunciou o Sr. Presidente agradeceu aos vereadores que
fazem parte da comissão por aprovarem. 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 06/2017 autoriza declarar como patrimônio imaterial e

cultural o maior encontro motociclisto do brejo paraibano “ Bate e Fica”
realizado anualmente pelo moto clube aventureiros do brejo Motoclube de
Areia, devendo assim ser incluído no calendário dos eventos turísticos da
cidade. Parecer em discussão não houve quem quisesse discutir em votação
foi aprovado por unanimidade. Parecer Favorável da Comissão de Finanças
e Orçamento ao Projeto de Lei nº 06/2017 autoriza declarar como
patrimônio imaterial e cultural o maior encontro motociclisto do brejo
paraibano “Bate e Fica” realizado anualmente pelo moto clube aventureiros
do Brejo Motoclube de Areia, devendo assim ser incluído no calendário dos
eventos turísticos da cidade. Parecer em discussão não houve quem
quisesse discutir em votação foi aprovado por unanimidade. Dando
sequência a sessão foi feita a leitura da Ordem do Dia. Requerimento nº
15/2017 de autoria do vereador Edvaldo Batista de Souza, solicitando
denominação de rua localizada no conjunto São Sebastião bairro da Jussara
que receberá o nome de Rua Maria Dalva de Almeida Uchôa.
Requerimento em discussão, se pronunciou o propositor afirmou que este
requerimento já foi aprovado na gestão passada de autoria da vereadora
Severina Raimundo, porém o nome da homenageada estava errado, pois
colocaram o nome de solteira e por este motivo foi procurado por
familiares da homenageada. Afirmou que gostaria muito que a ex vereadora
pudesse retificar, porém não está mais vereadora. Pediu o apoio dos colegas
vereadores para a aprovação deste requerimento.Em seguida se pronunciou
a vereadora Nelma disse se irmanar; disse ser um requerimento muito
importante. Informou ser uma das grandes lutadoras em Areia por
denominações de ruas. Questionou como um cidadão terá sua identificação
se não tiver as placas com as devidas denominações das ruas? Disse que
seria que o gestor mande o projeto de lei, para essas solicitações se torne
lei, pois lei não se discute, se cumpre. Relatou que solicitou uma
denominação de rua em nome de seu pai, e ainda não foi atendida, porém

continuará lutando, para que as ruas de nossas cidades e distritos recebam
denominações, pois irá facilitar a vida dos moradores. Disse já ter tirado
foto, feito ofício, pois em nossa cidade existe uma rua, que a denominação
está pendurada com arrame em um poste, pois as pessoas reformaram sua
casa e tiraram a placa de denominação e colocaram no poste. Afirmou ser
importante que o gestor tenha uma equipe de fiscalização para ver essas
placas de denominação, pois é lei. Relatou que outrora encontrou com um
funcionário do correio que a informou da dificuldade para entregar as
correspondências pois as ruas não tinham denominações. Em seguida como
não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em
votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº 16/2017 de autoria
do vereador José Ronaldo Maximino de Souza, solicitando recuperação da
praça de Muquém com bancos, iluminação e jardinagem. Requerimento em
discussão, não houve quem quisesse discutir em votação foi aprovado por
unanimidade. Projeto de Resolução nº 11/2017 que dispõe sobre criação de
comissão de estudo para alterar, reformar, adequar ou substituir o
Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal de Areia e dá outras
providências. Em primeira discussão, se pronunciou o Sr. Presidente
agradeceu a vereadora Nelma que já tinha uma boa parte de modificaçõesas
quais repassou e irá contribuir muito. Agradeceu a Dr. Diogo por todo
apoio e aos vereadores que fazem parte da comissão, pois é necessário dar
uma resposta a população. Relatou que na primeira reunião já foi discutido
referente ao tempo do recesso dos vereadores, para que seja diminuído e os
vereadores estejam interagindo ainda mais com os munícipes. Afirmou que
é necessário, pois o regimento é antigo demais. Em seguida se pronunciou
o vereador Francisco dos Santos disse que essas alterações se fazem
necessário e fica feliz em poder fazer parte e dar sua contribuição.
Informou que no Congresso que participou em Fortaleza junto com o
vereador José Ronaldo também foi falado sobre alterações de regimento, e

informou que depois irá repassar a equipe da comissão, pois estas
mudanças não são para o bem dos vereadores e sim da população. Em
seguida não houve mais quem quisesse discutir. Projeto de Lei nº 06/2017
declarando tornar como patrimônio imaterial e cultural o maior encontro
motociclisto do brejo paraibano “Bate e Fica” realizado anualmente pelo
moto clube aventureiros do brejo Motoclube de Areia, devendo assim ser
incluído no calendário dos eventos turísticos da cidade. Em primeira
discussão, não houve quem quisesse discutir. Dando sequência a sessão
teve início os Oradores Inscritos. Se pronunciou a vereadora Ana Paula
disse aos moradores do Distrito de Mata Limpa que quando pensamos em
mudança, não devemos pensar apenas na mudança própria, temos que
pensar na mudança do coletivo como o todo, e se não se apropriarmos
dessa ideia a mudança não irá ocorrer. Disse que gostaria de deixar uma
palavra de apoio, pois se não tiverem unidos para uma causa e apenas um
tiver falando, gritando não irá servir, porem quando a comunidade se unir
para o bem comum se tornará forte. Afirmou que a cinco meses atrás
recebeu uma ligação informando sobre algumas irregularidades que
estavam acontecendo no PSF do distrito, como falta de material
odontológico, uma parte do gesso do teto que havia caído entre outros.
Relatou que mesmo sendo um profissional bom não terá competência em
seu serviço se não tiver material adequado para que ele trabalhe. Disse ter
visto nos setores em que andou fiscalizando que está havendo muito a
questão do assédio, onde as pessoas estão sendo intimidadas, e ficam com
medo de falar. Afirmou que qualquer pessoa tem o direito de reclamar e de
exigir. Disse que muitas vezes o cidadão procura o gestor, porém a
dificuldade é tanta que ao encontra o primeiro vereador em sua frente diz o
que está precisando e o vereador corre atrás para que seja resolvido, mas
nem sempre sua voz é ouvida, porque o vereador apenas reivindica, quem
tem o poder de executa é o gestor, e o prefeito tem que entender o que é a

prioridade na cidade se é o avanço no turismo ou melhoria na saúde, na
educação, nas estradas enfim. Disse que o discurso é que a gestão passada
deixou tudo arrombado, e afirmou que isto é mentira, pois, fez parte dela.
Afirmou que ficar jogando conversa no retrovisor não irá resolver nada por
que o ex prefeito passou, perdeu e hoje o prefeito é João Francisco e veio
para melhorar toda a organização de nossa cidade, Distritos e zona rural.
Afirmou que existe sim dificuldade, assim como existiu na gestão passada,
mas em nenhum momento diante das dificuldades o ex prefeito Paulo saiu
pedindo que alguém colocasse lâmpadas no poste, ou que a comunidade
fizesse ações de caridades para sustentar o que é obrigação da prefeitura.
Afirmou que o mais importante da reunião itinerante é a voz da
comunidade, pois se deslocaram para ouvi-los e seria muito importante que
alguém da comunidade falasse, pois, os vereadores estão com o único
objetivo, ouvir os reclames e os agradecimentos, pois o discurso que se
prega é que vereador não faz nada. Afirmou que se todos tivessem a
oportunidade de participar de um dia de trabalho do vereador, iriam ver
como os mesmos sofrem. Pois nenhum está para ganhar o salário de
vereador não, estão para trabalhar e ajudar a população. Disse ter ficado
triste por que ninguém se escreveu. Em seguida se pronunciou o vereador
José Ronaldo afirmou que a cinco meses atrás passaram neste distrito
realizando o trabalho do vereador que é fiscalizar. E no posto a estrutura no
que se diz respeito ao foro estava comprometido, já fazem cinco meses e
acredita que até hoje ainda não foi resolvido, e se foi retira suas palavras,
porém crer que não. A respeito da bomba disse o prefeito pedia esmola aos
moradores de Mata Limpa para se comprar uma bomba para que tivessem
água em suas residências. Relatou que tirar cinco mil reais de uma
prefeitura é a mesma coisa que um cidadão tirar cinco reais do bolso.
Porém o Sr. Prefeito chega a dizer que não tem, que o prefeito passado
deixou um rombo. Afirmou que Seu Paulo deixou sua parcela de

contribuição e trabalho em Mata Limpa. Informou que quando o Sr.
Prefeito veio fazer sua campanha neste distrito também dizia que Mata
Limpa seria uma Mata Limpa melhor de se viver, e se negou a fazer o
concerto de uma bomba ou até mesmo compra uma nova, para que a
população tivesse água em suas residências. Porém hoje todo mundo está
calado, pois a história da bomba passou, e a falta d’água acabou, graças as
chuvas, pois acredita que as cisternas estão meia, ou cheias, porém quando
estiverem secas a história irá voltar novamente. Disse que não quer nem
falar da saúde, pois todos estão vendo o tratamento que o Sr. Prefeito junto
com os secretários vem dando a população. Afirmou que o congresso em
Fortaleza foi muito proveitoso e em outra sessão irá repassar as
informações, até no que diz respeito a reforma do Regimento e da Lei
Orgânica. Afirmou que o Sr. Prefeito diz que a prefeitura não tem dinheiro
e questionou como não se tem verba, e ultrapassam a lei de
responsabilidade fiscal. Afirmou que se este regimento já tivesse mudado o
prefeito estaria enquadrado na lei de responsabilidade fiscal e talvez
perdendo até o seu mandado de prefeito. Relatou que ao olhar as redes
sociais viu que uma tal de Maria PL, também está fazendo campanha para a
prefeitura, onde a mesma pede 80 amigos de Areia, para que cada um doe
mil reais de contribuição para o hospital. Pediu que o Sr. Prefeito honre
com seus compromissos e suas promessas de campanha que até hoje
nenhum Distrito nem Areia está vendo uma Areia melhor de se viver, pois
na boca da população essa Areia é a pior de se viver. Em relação aos
requerimentos disse que não pede que atenda os seus, já que é oposição,
mesmo não pedindo para si, pede para a população, porém se não quer
atender o seu, que atenda os dos vereadores Ivano Cassimiro e do vereador
João Paulo que tem sido sempre atendidos. Afirmou que a vereadora Nelma
é a campeã de requerimento pedindo para a população. Questionou se essa
Areia melhor de se viver é uma planta na janela, ou um pai de família

chegando na porta do hospital e morrendo por falta de atendimento. Disse
ao Sr. Prefeito que em Areia está longe de passar uma linha de trem, para
ela trilhar, onde as farmácias básicas seriam abastecidas e feliz daquele que
procurasse o hospital que teriam uma saúde. Finalizou dizendo que para se
marcar um exame é de quatro a cinco meses e talvez se a doença for grave
não chega nem a fazer o exame. Em seguida se pronunciou o vereador
Francisco dos Santos disse que gostaria de escutar os anseios da população
para que cobrassem, pois, os vereadores estão para fazer os requerimentos e
entregar ao prefeito, que é o ordenador de despesas. Afirmou não ter
requerimento para esta região e parabenizou o vereador Ivano Cassimiro
que tem vários requerimentos para esta localidade, tais como: calçamentos
de ruas, reforma no PSF entre outros. Disse ter sido eleito não para
representar apenas um povo, ou uma comunidade e sim representar a sua
cidade, aprovar ou reprovar lei que é o principal papel do vereador na Casa
Manoel da Silva. Sobre os apadrinhamentos ouviu falar sobre isto no
congresso e isso não vem de hoje, pois ha mais de 1.500 anos que o Brasil
vem nessa cachorrada. Afirmou que os vereadores não podem esquecer que
fizeram um juramento de serem porta voz da população e estão para ser
representante da cidade como um todo. Afirmou ter lutado com outros
vereadores pelos transportes dos alunos do estado da zona rural que até
hoje não está regular, onde falaram com o secretário de educação do estado,
o mesmo esteve em nossa cidade para ver se resolvia e nada até agora. A
vereadora Ana Paula o informou que no Estadual está resolvido, o vereador
disse esperar que resolva dos demais colégios, pois os vereadores estão
fazendo sua parte. Informou ter entre 14 a 15 requerimento que deu entrada
nesta Casa e apenas o requerimento que fez em relação aos estudantes
universitários, onde uma parte estava ficando sem transporte para ir para
Campina Grande foi resolvido, porém, o mérito não foi seu e sim do
prefeito, pois quando o gestor atender qualquer requerimento dos

vereadores o mérito é dele, pois, os vereadores não tem poder de executar.
Afirmou que esteve no PSF deste distrito e levou as demandas para o
prefeito onde disse o que estava faltando, se foi resolvido não sabe, porém
irá passar novamente para fiscalizar, pois está sendo pago para isso.
Relatou ter ido a um Congresso em Fortaleza junto com o vereador José
Ronaldo, onde passaram 4 dias, e chorou com saudade de casa, de seus
filhos e de sua esposa, porém foi e voltou grato com os conhecimentos
adquiridos. Relatou ter dito ao presidente que deseja está incluso para
participar do próximo congresso, porém deseja ir por conta própria e não
com diárias da Câmara, pois se possível levará sua esposa e seus filhos,
mas irá para aprender. Pois na bíblia diz que erra-se por não conhecer as
escrituras, e erramos por não conhecer as leis e a política correta, mesmo
sendo duro. Disse nunca ter pedido nem irá pedir nada para sua pessoa,
pois seus pedidos são reivindicações da sociedade. Afirmou nunca pedir
nada para si, para que depois ao chegar um projeto importante tenha que
baixar a cabeça ou até se abster a votar ou votar contra a população, pois
não está para fazer troca e sim lutar pelo bem comum da sociedade. Disse
ser a favor de toda e qualquer categoria, com responsabilidade. Afirmou
que o vereador não tem que ser gestão, tem que ser povo, pois quando o
vereador subiu no palanque para pedir voto, ele não disse vote em mim que
irei ajudar somente o prefeito, ou vote em mim que eu vou ajudar a gestão.
Informou que durante a campanha sempre disse que iria fiscalizar, cobrar e
ficaria ao lado do povo. Relatou que durante a campanha, quando estava no
palanque neste distrito ouviu alguns requerimentos feitos pelo ex vereador
Severino Pereira e pediu que quem não quisesse votar em sua pessoa
votasse em Severino Pereira (Biu), pois temos que procurar votar em quem
luta pelo bem comum. Informou que durante o Congresso um vereador da
cidade de Sobral que é oposição ao prefeito, e ficou de boca aberta quando
o gestor disse que queria todos os vereadores reunidos, e na ocasião disse

que cada um teria este ano a cota de 300 mil reais para gastar em obras para
a população. Afirmou que este prefeito não quer saber quem está ou não do
seu lado, quer apenas o bem da população, e isso é o que esperam de João,
que ele venha atender os requerimentos e os reclames da população de
quem votou e não votou nele. Em seguida se pronunciou a vereadora
Nelma afirmou que se ninguém da comunidade se escreveu certamente é
por que está tudo bem, pois na últimavez que estiveram neste distrito
tinham muitos problemas a serem resolvidos. Afirmou que a Câmara está
terminando hoje as itinerantes, uma oportunidade em que a Câmara se
desloca de sua cede, de seu conforto para vim até as comunidades, para que
a população reivindique suas demandas e necessidades e por isto estão
aqui. Afirmou que os vereadores são os fiscalizadores e tem obrigação de
fazerem as visitas e ver se a comunidade precisa de algo, para assim fazer
as reivindicações através da Câmara. Disse ter feito requerimentos
solicitando fardamento escolar para os alunos da rede municipal de ensino;
sementes para os agricultores; melhorias nas estradas e outras
reivindicações que são deveres dos vereadores. Informou que o Distrito de
Mata Limpa é bem representado na Câmara pelos vereadores Ivano
Cassimiro e João Paulo, e todos os vereadores de uma forma geral, pois
todos têm o direito de reivindicar melhorias para todo o município, pois
não são vereadores de uma só comunidade, de apenas um distrito, são
vereadores do município como um todo. Afirmou esta disponível para
qualquer um que queira procura-la para fazer reivindicações e está
trabalhando pelo bem comum e desenvolvimento do nosso município. Em
seguida se pronunciou o vereador Luiz Francisco disse que seria bom que
os moradores da comunidade tivesse usado da palavra, tivessem falado,
reivindicado e cobrado, pois é direito de todos cobrar. Afirmou que na
última itinerante realizada neste distrito, surgiu uma discussão da
comunidade sobre a água, e aquela oportunidade antes de vim para a sessão

um secretário o entregou um oficio, ou seja, um comunicado já que não
havia assinatura, dizendo que a culpa da água não chegar em Mata Limpa
era do proprietário da propriedade o Sr. Geraldinho Baracho. Porém como
não é de estar com fofoca, principalmente em uma folha digitada sem
nenhuma assinatura. Teve a oportunidade de conversar com Geraldinho
uma pessoal altamente educada, e que naquele momento informou que só
havia determinado a hora dos funcionários entrarem em sua propriedade.
Relatou que teve uma audiência no fórum, na qual esteve presente junto
com o Sr. Geraldinho e o secretário e foi exatamente isso que aconteceu,
onde o juiz disse que o proprietário tinha todo direito de determinar a hora
de quem entra e quem sai na propriedade. Afirmou que o problema da água
de Mata Limpa vem de muito tempo, e não será resolvido fácil. Pois Mata
Limpa cresceu, se expandiu demais, onde passou de uma Vila para quase
uma cidade, comparando a Matinhas e outras cidades por perto, uma vez
que o distrito de Mata Limpa tem suporte para uma cidade, e o sistema de
água é o mesmo. Relatou que no ano passado houve uma assinatura de uma
ordem de serviço, de recursos destinados para resolver o problema da água
em Mata Limpa, onde quem prometeu foi o Governo do Estado e o valor
destinado a esta obra foi de R$ 900.000,00. E quem tiver acesso à internet
pode verificar a esta informação é só pesquisar no Google, pois tem até
uma foto onde estão presente o governador, o deputado estadual Tião
Gomes, o ex prefeito e o bispo que estava na paroquial. Afirmou desejar
que está obra saia, que não exista lado A nem lado B, e que os 36 deputados
que representam a Paraíba lutem e consiga isto, que não haja nada pessoal,
pois quem será beneficiado é a população. Relatou que em Areia fizeram o
esgotamento sanitário, quebraram o calçamento, e o que está chegando
agora é medidores em toda as residências em Areia e cortando dentro de
dez dias para quem tiver com seus papeis atrasados. E em breve irão
aumentar o valor da conta de água. Disse que se Mata Limpa for

beneficiada com isto, a população também irá pagar uma conta a qual
espera que não seja tão grandiosa, pois na cidade irão pagar 100% para
poder cobrir o serviço de esgotamento sanitário, a CAGEPA e o Estado dá,
mais também quer retorno. Afirmou que o açude pode estar cheio, mas
muita gente ainda vai reclamar, pois é uma tubulação só e não chega água
na casa de todo mundo. Pediu que Deus abra a mente dos nosso
governantes e representante para que está verba chegue o quanto antes e
que o distrito seja beneficiado. Em seguida se pronunciou o vereador Ivano
Cassimiro, parabenizou a população de Mata Limpa por terem se feito
presente a está sessão. Relatou ter estado no distrito de Cepilho onde só
havia cerca de cinco pessoas na plateia. Respondeu à pergunta do vereador
José Ronaldo, pois esteve com alguns vereadores no PSF de Mata Limpa a
cinco meses atrás onde verificaram a situação do foro, fez um oficio ao
secretário e o mesmo respondeu que estava fazendo o conserto do foro.
Informou que esta semana vinha da cidade e deu carona a três estudantes da
rede Estadual que chorando o informou que haviam perdido o ano letivo, e
foram falar com o diretor do Carlota Barreira e não tiveram explicação
nenhuma. Afirmou que o prefeito tem culpa sim, porém mais culpa tem o
Deputado que é de Areia e é aliado ao governo. Pediu aos vereadores da
oposição que peçam ao Deputado que dê uma olhadinha para Areia e
resolva a situaçãodos transportes. Em relação a bomba afirmou não achar
que o prefeito estava pedindo esmola, viu pedindo uma ajuda, onde até o
mesmo pediu junto com Thiago. Pois o prefeito falou que não comprava
uma bomba nova só se fosse com licitação. Disse achar que o prefeito
podia comprar sem licitação. Agradeceu a vereadora Ana Paula que disse
que iria contribuir, e na ocasião agradeceu pois tudo que vim é lucro.
Informou ter levado está bomba para Campina e prefeito o ligou dizendo
que podia mandar concertar e o concerto foi de quatro mil e pouco, pois
teve que comprar uns canos e umas chaves, e graças a Deus faz dois meses

e a bomba está boa. Em relação a quadra de Mata Limpa que o pessoal
sempre o cobra uma resposta afirmou ter pedido opinião na Câmara, pois
ainda não sabe. Informou ter enviado um oficio para o prefeito para saber o
que engalhou na obra da quadra de Mata Limpa, da quadra e do posto de
Muquém e como resposta o prefeito disse que iria procurar saber também.
Porém começaram a construir novamente, mais aí o tribunal de conta veio e
a obra já parou. Afirmou que tudo que é solicitado, tem cobrado ao gestor.
Afirmou que sempre passa no distrito de Mata Limpa e quem precisar de
algo pode o procurar. Informou ter solicitado através de oficio junto com os
vereadores João Paulo e Ana Paula a retroescavadeira e a caçamba para a
comunidade de Mangabinha e Pirauá, para que os moradores fizessem um
mutirão sobre umas cisternas. Afirmou ter feitos algumas solicitações e
deseja que o prefeito execute, pois não está pedindo para sua casa e sim
para o povo. Afirmou ter solicitado a construção de um muro ao redor do
posto de saúde deste distrito, pois o que aconteceu na caixa d’água foi
lamentável pois atingiu toda a população; solicitou o concerto da praça e
dos brinquedos de Mata Limpa; o roço do mato, o qual foi atendido, porém
o mato já cresceu novamente; calçamento para as duas ruas principais, para
rua do Beco do Amor e a rua Cangote do Urubu. Afirmou que não sabe se
irá sair, mas vieram medir e se sair irão fazer uma festa lá. Disse que se a
comunidade tiver precisando de algo e não o encontrarem, pode falar com
seu pai e finalizou agradecendo a todos pela oportunidade. Em seguida se
pronunciou José Roberto morador da comunidade solicitou a poda das
palhas do calçamento do meio, pois estão caindo. Pediu que os vereadores
principalmente os da gestão passada como a filha do ex prefeito,
procurassem saber onde está o dinheiro desta quadra e o por quê não
terminaram. Questionou se Geraldinho comeu, pois a empresa era dele?
Afirmou que o calçamento não pode ficar assim, e os vereadores devem
procurar saber para onde foi este dinheiro e pedir que a empresa venha

terminar. Disse que na última itinerante foi solicitado o nome das ruas e
não foi executado, uma coisa tão simples, que se dependesse dele já tinha
colocado. Informou que o distrito de Mata Limpa é rico de tudo, e o
calçamento ruim não é da atual gestão, pois é desde da gestão de Elsinho
que existe essas buraqueiras. Disse que não adianta pedir calçamento se
não tem água em baixo da terra, pois quando forem colocar os canos irão
ter que quebrar novamente e ficar igual em Areia uma seboseira. Em
seguida se pronunciou o vereador Edvaldo agradeceu a todos que se
fizeram presente. Parabenizou o ex vereador Severino Pereira que enquanto
vereador fez muitos requerimentos para está região. Informou que o
vereador Ivano Cassimiro é um vereador atuante sempre preocupado com
Mata Limpa, em uma luta por melhorias com um trabalho social assim
como outros vereadores também faz. Afirmou que o vereador faz parte da
mesma sigla partidária que a sua o PSD e ver o trabalho, a luta e a
conquista. Disse que seria bom se não houve mais esta questão de 1.500
anos atrás, mas infelizmente a política faz com que isso aconteça e quem
perde é a população. Afirmou que quando chega uma pessoa em sua casa,
mesmo sabendo que aquela pessoa não foi seu eleitor, nunca deixou de
atender, pois se vai pedir é por que está precisando. Relatou ter tido 15
votos em Mata Limpa, e foi muito importante. Afirmou acreditar que as
coisas ainda têm jeito, e torce para que o gestor acerte, pois, todo sairá
ganhando com isto. Disse que espera que o gestor tenha um diálogo com
esta Casa, pois se fosse o gestor faria igual ao prefeito de Sobral. Informou
ter recebido o balancete onde é lei informar quanto tem nos cofres públicos
da prefeitura, e no mês passado tinha R$ 1.555.102,28 este mês tem R$
1.447 e alguns centavos. Relatou que quando se compra um bolo e divide
com todos sai todo mundo feliz, mais quando você como o bolo sozinho
você adoece. Disse desejar que este valor que está em conta, fosse
administrado com saneamento, com a falta de medicamentos, com a falta

de atendimento á população carente, entre outras reivindicações. Informou
ter um projeto de lei aprovado onde qualquer cidadão que precise de uma
ajuda no gás, no pagamento de água ou energia, uma sexta básica e não
existe por parte da administração uma divulgação e deveria funcionar de
uma forma transparente. Relatou que quando é questionado se pode ajudar
alguém, as vezes até abre a carteira para mostra que está vazia e quando
têm dar para ajudar. Pediu que Deus toque no coração do gestor para que o
mesmo tenha um diálogo com os vereadores e libere um valor para que seja
executado de conquistas. Afirmou que fica triste ao ver uma mãe sair do
bairro Frei Damião com uma criança no colo e ir até o outro lado da cidade
sem poder as vezes pagar um moto táxi, por isso solicitou um posto âncora
para o bairro. Disse se sentir triste ao ver crianças sem apoio, sem uma
quadra ou uma estrutura para se divertir, pois não existe um projeto
administrativo para transformar os jovens. Afirmou que se fosse construído
uma fábrica de doce no distrito de Mata Limpa iriam dar emprego a mais
de 100 pais de família, e acha que com 300 mil reais daria para construir,
assim como se construísse uma outra fábrica de doce no distrito Santa
Maria. Pois o desemprego está grande, e no comercio de Areia é uma
humilhação, contrata o trabalhador, não pagam um salário mínimo, não
assina a carteira e ainda diz se não quiser a fila está grande, pois não existe
uma políticapública de abertura de emprego para o povo que estão
sofrendo. Disse ser triste ao ver crianças estudiosas sem o transporte
escolar e pediu que cada um faça sua parte e não coloquem a culpa em
ninguém. Afirmou que Areia é uma cidade linda, mas tem gente colhendo
frutos sem saber o que é plantar. Finalizou parabenizando o vereador
atuante que Mata Limpa tem. 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.

