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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, EM 12 

DE MAIO DE 2017. 

Aos 12 dias do mês de Maio de 2017, às 16h00min, na sala das sessões, teve inicio 

mais uma Sessão Ordinária da legislatura 2017/2020 do Poder Legislativo, sob a 

Presidência do Vereador Francisco Bezerra Lucena, e secretariada por Salomão 

Cordeiro de Oliveira e Damião Alves Aires, 1º Secretário e 2º secretario da mesa. 

Convoco 1º secretario para fazer a lista de presença, após a leitura constatou-se a 

presença de oito Vereadores, registrando-se a ausência da vereadora Célia oliveira 

Nicácio Cordeiro, que justificou a essa presidência.. Sob a proteção de Deus e do Povo 

de Santa Teresinha declaro aberto a sessão e indago os senhores vereadores se 

dispensam a leitura da Ata anterior, dispensada, coloco em discussão, não havendo 

quem queira discuti-la, coloco em primeira e única votação, quem for pela sua 

aprovação permaneça como está, aprovado por unanimidade. Dando continuidade 

passo ao Secretario da casa para fazer a leitura da ordem do dia; chega a essa casa o 

Projeto de Lei nº 05/2017 de autoria do poder Executivo que reedita insalubridade dos 

Agentes de endemias com o calculo de acordo com o salario base e dá outras 

providencias. Também chega a essa casa o projeto de lei nº 010/2017 do legislativo 

oriundo da vereadora Lidianny Terezinha Medeiros de Oliveira que denomina nome de 

rua ao saudoso e ex-vereador Pedro Alves da Costa Filho (Pedro Zeca) e por fim 

também esta em Pauta a Projeto de Resolução nº 03/2017 da Mesa diretora desta 

casa que dispõe sobre alteração do Art. 2º, inciso I,  do regimento interno da câmara 

Municipal de Santa Teresinha e dá outras providencias, que reduz o recesso 

parlamentar de 90 dias para 60 dias. Lida a pauta senhor presidente, após a leitura da 

pauta eu queria explicar um pouco a respeito desse projeto de resolução, que trata da 

redução do recesso parlamentar dessa casa, essa norma é uma tendência de todos os 

poderes legislativos diminuírem os seus recessos e nós nesse sentido estamos 

adequando e ganhando mais trinta dias de trabalho, ou seja, as sessões do primeiro 

período iniciavam em 15 de fevereiro a 30 de junho, agora se inicia 1º de fevereiro a 

30 de junho, com isso temos um ganho de quinze dias, o segundo período iniciava-se 

em 1º de agosto a e terminava em 15 de dezembro e agora passa a iniciar-se em 20 de 

julho e com seu termino em 20 de dezembro, onde temos mais um ganho de trabalho 

de 15 dias, portanto senhores achamos justo e esperamos que nos apoiem. O vereador 

Edcarlos indagou se a lei já começava a valer nesse semestre. Francisco, a partir de sua 

publicação ela terá validade. Também quero registrar aqui a presença dos meus 

colegas de trabalho, os motorista desse município e dizer que temos nessa sessão uma 

reivindicação em prol dessa categoria e que no decorrer da sessão iremos apresentar. 

Dando continuidade e passando ao grande expediente, pela ordem de inscrição 

concedo à palavra a vereadora Lidianny, senhor presidente, senhores vereadores, 

demais pessoas presentes, uma boa tarde a todos. Inicialmente quero deixar os meus 

mais sinceros sentimentos as famílias enlutas nos últimos dias, ou seja, a família de 

Maria de Antônio Camboim e Dodô Monteiro. Quanto as minhas palavras nessa 
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tribuna, eu se sinto um pouco indignada pelo fato de alguns dos meus colegas 

vereadores aproveitando da minha ausência na reunião passada, onde peço desculpas 

a população, mais se deu por motivo de doenças inesperada, já que comi uma certa 

comida e passei mal, isso não é previsível, todos sabem que sempre tive uma presença 

constante nessa casa. Fiquei muito triste em saber que usaram a minha ausência para 

fazer algumas criticas o que não concordo, ate porque na gestão passada tinha dois 

vereadores que faltavam bastante, inclusive teve um deles que no ano não assistiu 

nem 15 sessões e o nosso amigo Salomão em nenhum momento falou nessa situação e 

isso me entristece muito, pois em todo o meu mandato sempre fui assídua, com isso 

tive o reconhecimento do povo com uma votação espantosa, diante da minha 

responsabilidade e competência e graças a Deus o povo me julgou por isso e eu 

sempre chego nessa casa de cabeça erguida e por isso peço mais respeito, assim como 

respeito os demais colegas. Também quero dizer aqui que na mesma semana da 

sessão fiz algumas visitas em nosso município com o Dr. Marckson, entramos em nove 

residências aonde ele fez consultas a nove pessoas, e com isso estamos tentando 

resolver problemas de nosso município como cirurgias caríssimas, ate por que o SUS 

não cobre algumas dessas cirurgias, e com a amizade dele em João Pessoa, ele tem nos 

ajudado bastante, inclusive Zé Afonso recorreu a ele para conseguir uma cirurgia de 

coração para uma pessoa nossa e ele já conseguiu e tantas outras cirurgias ele já 

conseguiu que já passaram de 15 cirurgias, por isso que acho que as picuinhas nessa 

casa são muitos grandes e que nós devíamos esta tentando resolver os problemas de 

nossa população em conjunto, pois para isso somos eleitos. Hoje mesmo fiz visita aos 

PSF I e II, procurei Ione que é a pessoa que faz a marcação dos exames, então eu quero 

me dirigir ao meu amigo Salomão será que ele esta fazendo o mesmo, será que ele já 

foi em algum desses PSFs, já foi em algumas das escolas do nosso município, ou ele só 

pega denuncias quando chega de João pessoa aqui de ultima hora e vir fazer as criticas 

aqui, eu sim estou fazendo o meu papel e se sou reconhecida no final do meu 

mandato, quem vai me julgar é o povo e não é nenhum vereador aqui dentro, pois não 

devo meu mandato a nenhum vereador o meu mandato é do povo que me elegeu e 

isso eu garanto que defenderei e respeitarei esse mandato durante esses próximos 

quatro anos, se precisar denunciar, denunciarei, se for pra fazer criticas irei fazer, mas 

sem atropelar ninguém e sim quero a união de todos para o bem de nossa cidade, 

como estou fazendo ate agora, quando digo que já consegui mais de 15 cirurgias e se 

os senhores estivem também conseguido que digam para que o povo saiba e não 

fiquem me criticando sem necessidade. Então eu tenho que ter voz ativa de chegar 

aqui e desabafar, pois estando em minha verdade, não temo enfrento mesmo e não 

tenho motivo para me esconder de jeito nenhum. Mais senhores vereadores, hoje 

fazendo as minhas visitas aos PSFs, encontrei com o pessoal de endemias, o qual 

registro o seu representante aqui, na ocasião eles me pediam para procurar a senhora 

prefeita e o secretario de saúde e que fizesse uma reunião para agilizar algumas coisas 

dentro do trabalho deles, pois por enquanto estão sem motos, sem os equipamentos 
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de trabalho, então ouvindo suas petições de imediatamente liguei para a senhora 

prefeita e também conversei com o secretario de saúde e ele me dizia que deu uma 

reguadazinha nos equipamentos para dar prioridade aos pagamentos, que estavam 

super atrasados, mais colocando em dias vamos com certeza vamos olhar com carinho 

essa situação, as motos agente encontrou todas sucateadas, mais já esta na oficina e 

vão ser entregues na segunda feira e a reunião esta marcada para a próxima semana 

ou quinta ou sexta feira, Herbert também  falou pra mim que disponibilizou uma sala 

para eles fazerem suas reuniões por enquanto, posteriormente um local será 

providenciado definitivamente, que você passe essas informações a sua equipe. Então 

pessoal essa é nossa proposta procurar solucionar os problemas e espero de todos 

aqui essa mesma intensão que agente trabalhe juntos e em equipe. Quero aqui 

também relatar sobre uma denuncia feita pelo Sr. Wilker Camboim, onde disse em 

uma radio que o responsável pela marcação de exames não estava agendando 

nenhum exame, o que é mentira, sabemos que a demanda é altíssima, mas em menos 

de seis meses nossas ultrassons estão zeradas, então não entendo como uma pessoa 

possa usar os meios de comunicação para falar mentiras, sabemos que tem exames 

que estavam parados há mais de dois anos e já foram resolvidos, tem cirurgias de três 

anos como Lurdinha de Lauro, que fez essa semana, tem outra mulher da Capesa que 

vai fazer essa semana, esse cidadão não mora nem aqui e fica recebendo informação 

falsa e citando em rádios, portanto queria convida-lo a vir ao nosso município, procure 

a nossa querida Ione que faz as marcação dos exames e procure se atualizar para 

depois falar coisas verdadeiras e o que realmente esta acontecendo, pois o que a 

prefeita fez em menos de seis meses é louvável e nós temos que divulgar aqui nessa 

casa e não deixar de falar como fez a gestão anterior onde tudo virou bola de neves. 

Aqui nós não fazemos distinção de atendimento, pois teve um vereador que marcou 

consulta para uma pessoa de Catingueira, ninguém fez nenhuma critica sobre isso e no 

entanto não vemos porque essas denuncias infundadas nessa casa. Também gostaria 

de comunicar aqui e comentar sobre o assunto da pista de Motocross que foi feita no 

terreno de Leudo, foi uma atitude extremamente louvável de Leudo em ceder uma 

parte do seu terreno para essa pista de Motocross, minha gente não vejo nada de 

errado nisso, acho louvável e não sei como isso se transformou em pesadas criticas 

nessa casa, não sei porque por é um beneficio muito importante para o nosso 

município minha gente, isso é um esporte que abrange uma grande comunidade de 

jovens em nossa município e por que como outros esportes, o que tem de mal essa 

turma participar do que eles gostam, não vejo nada de mal, em outras cidades 

também existem essas pistas e gera empregos, eu mesmo fui assistir os treinos e vi 

pessoas faturando com a venda de agua mineral e outras coisas, minha gente isso é 

uma fonte de geração de renda e tem o intercambio de cidades onde traz beneficio a 

comunidade e é uma inovação para a cidade. Então não vejo nada para que haja essas 

denuncias vagas e a exposição na mídia de um caso que é no meu entender muito 

louvável ao município, peço aos senhores que essas picuinhas fiquem de lado, 
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procurem trazer coisas importantes para a nossa cidade, fiquei triste por os meninos 

não poderem participar da semana do esporte em nossa cidade, pois se não irá 

prejudicar o município. Eu ate conversando com Zé Afonso e Terezinha agente 

indagava que se alguém dos senhores tiver um terreno que possa também 

disponibilizar para essa pista não haverá problemas, acho que os senhores 

exageraram, pois se assim não fosse correto não poderiam ter na gestão passada 

disponibilizado 72 horas para Demétrius no parque de vaquejada, gente nossos jovens 

tem direito ao esporte e são pessoas do município eleitores e que tem direito do 

mesmo jeito dos agricultores quando pedem a trator para cortar suas terras. Então 

que os conceitos dos senhores sejam revistos, para não cometerem equívocos e 

maldade quando só se observam o nado negativo e nunca o lado do povo. Também 

quero falar da insalubridade dos meninos, sou totalmente de acordo, agente vai 

aprovar sim e eles são merecedores. Também quero agradecer aqui o CD de Amanda 

Gomes, nossa querida Amadinha que esta se orgulhando com sua musica e sua voz, é 

uma pessoa espetacular que tem todo nosso carinho, deixo aqui um grande abraço a 

ela e dizer que sou sua fã. Por fim peço apoio ao meu Projeto de Lei nº 10/2017, que 

denomina nome a rua Pedro Alves da costa filho, no loteamento morado do Sol, Pedro 

Zeca como era mais conhecido foi vereador nessa casa por 20 anos e teve uma grande 

contribuição no desenvolvimento de nosso município e um exemplo de cidadão em 

todas as formas. Portanto se faz justo essa homenagem. Muito obrigado senhor 

presidente. Ao termino do pronunciamento da vereadora Lidianny, quero me acostar 

aos votos de pesar aqui dirigidos por ela aos familiares de Dodô Monteiro, como 

também Dona Antônia esposa de Antônio Camboim, e como também me acostar ao 

projeto de lei da denominação da Rua Pedro Alves da Costa filho. Também quero 

comunicar e convidar vossas excelências para na próxima sexta feira participarmos de 

uma audiência publica nesta casa para debatermos a reforma da previdência e 

trabalhista e tirar algumas duvidas da população, convidamos varias autoridades e 

esperamos contar com a presença de todos. Continuando os comunicados informo 

que recebemos o convite a participar nesta data de hoje da novena dedicada a essa 

casa do mês Mariano.  Pela ordem de inscrição concedo a palavra ao vereador José 

Batista de Medeiros, senhor presidente, caros colegas vereadores e vereadora 

Lidianny, O presidente Francisco pediu licença ao vereador e pediu para dar uma 

explicação, senhores, os colegas motoristas estão aqui presentes nessa sessão para 

pleitear a implantação da insalubridade em seus contracheques já que estão com o 

laudo aprovado pelo Ministério do Trabalho e pedem a compreensão de todos vocês. 

O vereador Edcarlos também pediu licença e disse, aproveitando a deixa do senhor 

presidente, queria informar aos senhores motoristas, que a prefeita mandou 

comunicar-lhes que quando ela chegar de Brasília que devera acontecer na próxima 

quinta feira, ela marcara a reunião com os motoristas para debater as demandas. 

Retomando a palavra o vereador José batista, disse, espero que isso aconteça, e 

agradeço a presença dos motoristas como também de alguns agentes de endemias 
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que terão suas reivindicações atendidas e esperar que os motoristas também tenham 

a mesma sorte, apesar de vivermos num clima financeiro muito difícil ate mesmo nas 

grandes cidades e acredito que todos aqui vê televisão e acompanha essa situação em 

diversas cidades do pais. Ai entra a consciência de todos, pois não adianta atender 

tudo e depois não ter como pagar e isso é uma realidade que esta para acontecer 

infelizmente em nosso município. Também quero dizer sobre a administração da 

senhora Prefeita, ela esta no caminho certo, já que esta cuidando mais das secretarias 

essenciais como é o caso da Secretaria de Saúde que tem feito muito pelo povo dentro 

do possível e não víamos isso em outras administrações, a exemplo das ultrassons que 

são feitas aqui em nosso município, as pequenas cirurgias o medico Dr. Rui também já 

fez varias vezes e vai continuar vindo e a tendência é melhorar. Eu queria dizer ainda 

sobre as pessoas que moram na zona rural, e que se você conversar com cada um 

deles existe um problema a ser resolvido, um quer um mata-burro, outro quer a 

maquina, e nós sabemos que a hora não é essa, a prefeita já provou sua honestidade e 

o que de para fazer ela faz, agora o que não der fazer o que se ela não tem como fazer 

se não tem o dinheiro, então espero que se tenha uma conscientização de todo 

mundo. Outra coisa que disse a ela e quero dizer de publico, é que o mundo mudou a 

tecnologia é muito grande e tudo que agente quiser sai no mundo através das redes 

sociais, e qualquer denunciazinha ela for escutar e responder não adianta nada, o que 

é certo é que ela faça seu trabalho sem escutar essas futricas, a situação é muito difícil 

e ninguém deve se enganar. Quanto a audiência publica que vai ser realizada aqui é 

muito louvável, já que a situação é muito difícil e ninguém sabe o que é pior tirar a 

direito ade alguns ou depois não pagar a ninguém. Espero que haja consciência entre 

as partes envolvidas na reforma e que prevaleça algo de bom para todos. Muito 

obrigado. Após ouvir as palavras do vereador Jose Batista quero registrar já a presença 

do vereador Salomão e também registrar a presença de Joãozinho que é o pai de 

Amanda, a quem agradeço pelo CD. Por ordem de inscrição com a palavra o vereador 

Pedro da Silva Vieira, em primeiro lugar que agradecer a Deus, pela minha vida e de 

toda minha família e de todos aqui presentes, senhor presidente, senhora vereadora e 

senhores vereadores, registro aqui as presenças dos motoristas que estão a procura 

dos seus direito e estão muito certo, como também as presenças de Joãozinho, 

Manaíra e tantas outras pessoas, como de costume apresento aqui os serviços feitos 

na secretaria de Infraestrutura nos últimos dias, realizamos serviços rotineiros com 

capinação nas ruas e no cemitério, continuamos com o tapa buraco em toda cidade, 

fizemos o primeiro mata  burro dessa gestão, na comunidade de Lameirão e ainda 

estamos realizando serviços de Pintura no CRAS. Quero também registrar a noite de 

novena dedicada as autoridades desse município, como poder executivo e Legislativo o 

que acho muito importante e convido atos que poderem comparecer. Mas meus 

senhores esta se aproximando o dia das mães que é o ser mais importante da vida, 

agradeço a deus muito pela presença da minha em minha vida em todas as horas. Mae 

é o amor maior da vida de todos nós seja em que momento for ela esta sempre 
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presente, assim como fez Maria de Jesus que ficou com ele ate o ultimo momento 

enxugando suas lagrimas suor e sangue. Mas senhores eu ouvia há poucos minutos a 

nossa vereadora Lidianny que reclamava que alguém falou sobre sua falta na reunião 

passada, quero dizer a senhora que sou vereador pela primeira vez e a senhora já é a 

segunda vez, quero lhe dizer que vou sempre criticar a falta de qualquer vereador é 

como a senhora disse que outro vereador muito na gestão passada, só vereadora que 

agente quando ver alguém errar deve pensar em acertar. A vereadora Lidianny pediu 

Licença e disse que quando estiver doente não vira, principalmente para agradar 

alguém. O vereador Pedro disse a senhora tem razão, quando estiver doente se 

acontecer vou faltar agora para resolver problemas de minha empresa ou familiar só 

deixarei se for caso de doença gravíssima. Nós seres humanos as vezes temos que 

reconhecer os erros  e principalmente pedirmos a Deus, saúde, coragem, alegria e 

defendermos nosso povo a todo momento e não só no dia das reuniões, somos nove 

vereadores e temos o dever de se ajudar e ajudar a crescer Santa Teresinha, temos 

hoje aqui um grupo de motoristas que lutam por seus direitos, já que dia a dia estão 

nas estradas arriscando suas vidas e estão mais do que certos. Os agente4s de 

endemias também lutam por esse objetivo e que se as matérias chegarem a essa casa 

vamos votar, mas quero dizer aos senhores a crise é muito grande, esse mês o que 

entrou quase não deu para pagar a folha e avalie os senhores quando aumentar o que 

os senhores estão pedindo, nós todos os dias estamos aqui para trabalhar e vemos o 

que precisa ser feito, acontece que as condições financeiras não deixam agente sem 

fazer o que devia e com as mãos atadas, mas agente entende que Santa Teresinha é 

parte do Brasil e ele esta passando por uma grande dificuldade. Mas quero dizer aos 

senhores que nós vereadores só queremos o bem de todos e lutamos para transformar 

Santa Teresinha em uma cidade melhor. Quero lembrar que só temos 132 dias de 

governo e sei que tem alguém sem paciência, mais nós faltamos muito tempo para 

colocar em pratica tudo aquilo que pensávamos fazer, ninguém vai fazer tudo, mas 

vamos tentar fazer o melhor, sei das necessidades de muitas pessoas e eu vejo isso 

todos os dias, quando os pedidos de feiras, alugueis, agua e luz são presenciadas, 

acontece que a prefeita não tem condições de fazer tudo isso, mais a vontade ela tem, 

mas quando chegar o fim do seu mandato, ou seja, no final de cada ano agente faz 

uma avaliação para saber onde errou e onde pode acertar e quem pode sair e quem 

pode ficar, sabemos que os efetivos, a câmara municipal não podem atrasar e aqueles 

que ocupam outros cargos de confiança sempre será por derradeiro e agente tem que 

entender, e acredito que todos aqui lutam por uma cidade melhor, limpa, iluminada. 

Por isso acredito que aos poucos iremos chegar lá. Quanto as reformas no meu 

entender vão melhorar alguma coisa, sei que os pequenos vão sofrer um pouco, mas 

se deve entender que se não houver reformas nesse Brasil as coisas vão parar e se 

parar é pior, pois como mostra as estatísticas se a reforma não for feita em 2015 não 

se paga mais aposentados. Por tanto senhores quero dizer que o Brasil passa por uma 

crise muito grande, mais nós que fazemos parte dessas politica temos que mostrar as 
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soluções e respeita-las e com dignidade honrar aquilo que o povo nos confiou que é o 

mandato legislar para esse povo e aprender no dia a dia mais e quando errar termos a 

consciência de procurar corrigir o erro. Quero deixar aqui um legado de honestidade 

para aqueles que venham me substituir no futuro, vou sempre está presente aqui e ao 

lado da prefeita quando ela também estiver certa, não comungarei com erros, ate 

porque não precisarei retirar da secretaria que trabalho nada, e pretendo manter essa 

situação enquanto perdurar o meu trabalho ali e deixar para meus netos o meu nome 

limpo, minha filha é quem é a secretaria, mas como não tinha experiência eu a 

acompanho no dia a dia e vou acompanhar se deus quiser, pois secretario precisa ter 

conhecimento daquilo que faz, secretaria onde o Secretario não sabe o que faz eu não 

comungo com ele. Lembramos a senhores ainda a novena de hoje e amanha a festa de 

nossa senhora de Fatima do Sítio Lameirão e no dia 27 de maio será na comunidade do 

Lajedo.  E com a graça de deus e confiando no trabalho estaremos aqui se deus quiser 

na próxima sessão. Muito obrigado. Após ouvir o vereador Pedro Sopa, convido o 

vereador e primeiro Secretario a assumir essa presidência para que possa ir a tribuna. 

Assumindo essa presidência concedo a palavra ao vereador Presidente, Francisco 

Bezerra Lucena, senhor presidente que hora me substitui senhora vereadora e 

senhores vereadores, população em geral, colegas motoristas, suplente de vereador 

Antônio de Nelson, uma boa tarde e noite a todos, senhores fico muito feliz em ver 

que a população voltou a essa casa para assistir aos debates e as proposituras de todos 

os vereadores, já que estamos aqui com um único objetivo de lutar pelo povo de Santa 

Teresinha, em primeiro lugar nesta tarde e noite, quero me acostar aos votos de 

pesares as famílias citadas no pronunciamento da vereadora Lidianny, mas meus 

amigos e amigas fico feliz em mais uma vez estar nessa tribuna e com as presenças dos 

colegas motoristas, pois sempre tenho dito que minha função é motorista a qual 

exerço com muito orgulho, aqui já de prontidão quero dizer que já ouvimos a 

informação do colega vereador Edcarlos quando transmitiu a informação da senhora 

Prefeita a respeito do que traz os senhores motoristas a essa casa, desde já agradeço a 

sensibilidade da senhora prefeita, mas já tinha preparado e passo a apresentar um 

requerimento o qual solicita do Executivo Projeto de lei que fixa a insalubridade a 

categoria e acredito que os demais pares estão de acordo com a matéria. Quero ainda 

parabenizar a categoria dos Agentes de endemias que estão sendo beneficiados com o 

Projeto de Lei do executivo que já esta nesta casa para aprovação com certeza da 

insalubridade em cima do piso a qual eles percebem. A senhores e senhoras eu aqui 

quero testemunhar o fato pelo qual agente fica triste, não vou citar nomes das pessoas 

para não cometer falta de ética. Mas senhores nós queríamos que o município visse a 

possibilidade da implantação do programa de cestas básicas, existem varias pessoas 

que no momento dispõem apenas de uma pequena quantia recebida pela bolsa 

família, todos aqui sabem dessas carências e por isso peço humildemente a senhora 

prefeita, que conheço as suas origens, pessoa humilde, pai trabalhador rural, a quem 

tenho grande apreço, então eu queria que ela sentasse, visse com carinho essa 
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situação, se não pudesse dar 200 feiras, que cadastrasse realmente aqueles mais 

carentes e fosse distribuída 50 ou mesmo 30 feiras, com tanto que atendesse aqueles 

em extrema necessidade, e quando as coisas fossem melhorando aumentaria de 

acordo com a mesma necessidade e disponibilidade de recursos. Também quero dizer 

que minha obrigação como legislador dessa casa, tenho a obrigação de cobrar não só 

do governo municipal e essa semana fui ao colégio João Norberto, que pertence ao 

Estado da Paraíba e vi a situação lamentável de estrutura que aquele colégio encontra-

se, inclusive uma Professora me confidenciava que tem sala que quando chove não há 

condições de ter aulas, pois esta como uma peneira, e a comunidade escolar esta se 

movimentando e ate um bingo já foi realizado para com os recursos tirar as 

pendencias mais urgentes e agente sabe que essa obrigação não é da comunidade 

escolar e nem de pais de alunos e sim do governo do estado, aproveitando a deixa 

queria pedir ao vereador Pedro para trocar uma lâmpada em frente a escola que foi 

um pedido da direção, como também na rua Geraldo Luiz Camboim onde a lâmpada 

foi trocada mais não acendeu e deve ser alguma de fotocélula no entanto peço a vossa 

excelência por gentileza verifique essas situações. Também quero dizer que estou 

apresentando requerimento sobre a casa de apoio já que esta semana estive em João 

Pessoa e fui na casa de apoio que anunciaram esta funcionando e ate o presente não 

tem nada certo, e nesse sentido faço um apelo sem cunho partidário que essa situação 

seja resolvida, sabemos das dificuldades de muitos pacientes que vão principalmente 

para o Laureano para fazer tratamentos de radio e Quimioterapia e saem debilitados, 

portanto essa casa de apoio e de fundamental importância a esses pacientes. O 

vereador Edcarlos, pediu aparte e disse, o problema dessa casa, é que na gestão 

passada era pago uma quantia de R$ 1.200,00 e a mulher esta querendo R$ 3.000,00, a 

principio a senhora prefeita estava resistindo por questão desse valor que em menos 

de seis meses dobrou o preço, mas como não tem outra solução e mediante a situação 

desses paciente ela me informava que segunda feira assinara o contrato e dia 20 se 

não falha a memoria estará começando a receber os pacientes de santa Teresinha. 

Retomando a palavra o vereador Francisco agradeceu a intervenção e disse, fico feliz 

em saber que o problema esta se encaminhando para um desfecho positivo, nessa 

mesma visita fui visitar o Hospital Laureano e fiquei muito surpreso com a dificuldade 

que aqueles pacientes passam. Também essa semana fui procurado pelo jornal 

Conexão FM de santa Teresinha dos jornalistas Josley e Jordan que me indagavam 

sobre a Cavalgada que sempre encabecei no município, expliquei a eles que de cunho 

pessoal eu não tinha condições de realizar e não sabia se o município poderia 

colaborar com a situação e o Dr. Marlos nos procurou para intermediar junto a 

senhora prefeita, hoje já teve uma reunião de uma hora da tarde não pude 

comparecer por estar muito gripado, só vim para sessão por sentir-me na obrigação, 

mas desde já agradeço a Dr. Marlos pela interferência e estarei presente em outras 

ocasiões. O vereador Salomão pediu a palavra e disse que esteve na casa de apoio em 

João Pessoa e a senhora confirmou essa situação que Edcarlos citou no momento e ela 
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dizia que Santa Teresinha e um caso especial, pois tem muito mais gente que os outros 

municípios, na gestão passada eram realmente pago esse valor de mil e quinhentos, 

mas o prefeito pagava por fora a pessoa que trabalhava lá e ainda pagava a feira 

mensal e no montante fica mais ou menos esse valor. Mais ela disse ainda que em 

solidariedade já tinha atendido varias pessoas de santa Teresinha, essas foram as 

palavras que ela nos repassou e agente tinha um interesse de saber a realidade, pois 

esse caso é prioridade em qualquer Município. Retomando a palavra o vereador 

Francisco Bezerra Lucena, agradeceu as intervenções e também falou no projeto de Lei 

que Autoriza a insalubridade dos Agentes de endemias vai hoje para as comissões, já 

que não a prejuízo para o pagamento e na próxima sessão será levado a votação 

normal. A vereadora Lidianny pediu aparte e disse, voltando a casa de apoio eu me 

acosto que esse acordo seja realizado o quanto antes, mas em conversa com senhora 

da casa de apoio ela dizia que estava muito revoltada, pois o ex-prefeito ficou devendo 

três meses e ela queria ate entrar em contato com o gestor para acertar essa 

pendência e Zé Afonso querendo resolver essa pendência já que ela tem muita 

influencia lá dentro do Laureano e orienta as pessoas que vão para lá. Retomando a 

palavra  o vereador Francisco disse, em relação a esse atraso que vossa excelência 

falou eu queria que não tenho conhecimento ate por que não fazia parte da gestão, 

mas se ela estiver com o contrato assinado com certeza ela vai ser atendida. Quero 

aqui também fazer um pedido ao secretario voluntario Pedro Sopa, que recebi uma 

cobrança lá do mata burro de Chico leite seja uma prioridade dentro dos trinta e três 

que vossa excelência disse que vai fazer, como também lá no sitio Quixaba em frente a 

Silvino esta muito necessitado e aonde o transito é muito grande. Também queria 

informar que o colégio do Sítio Quixaba foi retirado os portões e a coisa ficou bem 

pior, que tome alguma providencia já que o referido tem ainda uma boa estrutura e 

deveria pelo menos servir para encontros da comunidade em sua associação. Com 

relação aos motoristas quero pedir a compreensão de todos quanto a sua 

reivindicação que é pouco mais significa muito em termo de renda para os mesmos e 

com certeza com essa promessa de reunião da prefeita com a categoria a demanda 

será resolvida. Nesse momento passo a fazer a leitura dos referidos requerimentos 

que encaminho nesta tarde e noite. Esse requerimento que é competência do estado 

vou entregar pessoalmente na segunda feira em Patos por ocasião do orçamento 

Democrático e também farei ao secretário de Educação e aos deputados que aqui tem 

base política. No momento essas foram minas reivindicação e muito obrigado. Após 

ouvir o vereador Francisco convido o mesmo a reassumir essa presidência. Voltando a 

assumir a presidência concedo a palavra por ordem de inscrição ao vereador Salomão 

Cordeiro de Oliveira, senhor presidente, senhores vereadores e demais pessoas que 

estão aqui presentes, inicio me acostando aos votos de pesar aqui apresentados a 

Dona Dodô esposa do saudoso Joaquim Monteiro e também a dona Maria esposa do 

saudoso Antonio Camboim, as duas famílias ficam registrados as nossas condolências. 

Quanto ao município e deixando claro as minhas posições, onde não gosto de adentrar 
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as questões particulares em 20 anos de mandatos tenho duas faltas na gestão 

passadas  e todos sabem os motivos, doença pequena não me faz me afastar de 

minhas atividades e de meus afazeres vereador Pedro, naquela época fui realmente 

limitado e não tive consentimento medico para tal, mais não adentro aqueles que 

faltam e cada um tem seus motivos e se fiz alguma reclamação em sessões passadas e 

por que estava vinculada as ações que aqui foram debatidas, não é do meu feitio, pois 

cuido de mim e cada um cuida de si. Continuando senhor presidente, o vereador Pedro 

falou aqui de um dia especial, sublime que é o dia das mães, onde agente 

antecipadamente felicitar a todas as mães vivas e falecidas que muito merecem os 

nossos elogios e que fazem e fizeram por todos nós. Continuando senhor presidente, 

senhores vereadores, na verdade temos tido muitos dissabores administrativos e que 

ate muito pouco tempo a traz nós tínhamos nos limitado a um período de adequações 

e dirimir as dificuldades de quem inicia um mandato e ai temos que ter um pouquinho 

de paciência. Passado esse período agora não tem mais o que se reclamar, houve as 

adaptações para o caminho reto da gestão, mas o que observamos são ate na nossa 

visão alguns desatinos, como por exemplo, essa questão de utilizar os equipamentos 

do município e ate defendido por vereadores de situação para fazer uma pista de 

MotoCross e inclusive a Prefeita foi a radio e disse que estava amparada por uma 

portaria e que podia fazer o serviço, só que a portaria de nº 30 de 2014, que não tem 

nada a ver com esse problema e determina normas para o homem do campo como 

sejam limpeza de açudes, cacimbões para confecção de água, então tudo relacionado 

ao escoamento do processo produtivo do município e em nenhum momento essa 

portaria se refere a essa construção que foi realizada no município em uma 

propriedade Particular e com o condão maior de agravamento pois pertence a um 

agente publico do município. E então naquele momento no rádio agente passou por 

mentirosos e, portanto tem uma portaria de nº 33 onde orienta a quem seja feita a 

denuncia de mau uso desses equipamentos, que é a policia Federal, Ministério Publico 

Federal e CGU  e para não passar por mentirosos vamos recorrer para não sermos 

passados de mentirosos. Em nenhum momento essa portaria em que se referiu a 

senhora prefeita faz sentido que esse trabalho possa ser realizado, principalmente em 

um esporte em demanda muito recurso e que se precisa de uma preparação muito 

grande para que seja realizado sem risco de vida, acho inclusive que em nosso 

município tenha pouquíssimas pessoas com essa preparação ou talvez nenhuma. Aqui 

quero fazer uma menção que na gestão passada essa maquina foi utilizada para fazer a 

limpeza de um colégio na Fazenda tamanduá e o vereador José Batista sabe disso, e 

por conta disso houve uma denuncia e o prefeito teve que responder a um processo 

que foi trabalhoso se justificar e só foi aceito por ser um bem próprio do município. 

Por essas razoes que não queremos aqui ser passados por mentirosos, já que essa casa 

não pode haver mentiras. Continuando senhor presidente e senhores vereadores, na 

verdade os motoristas estão reivindicando um beneficio e eu acho justo não só para 

motoristas e sim para as categorias que tenham direito, evidentemente que isso passa 
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por o clivo da situação financeira e econômica, na gestão passada o prefeito já 

atendeu uma de suas reivindicações que era uma gratificação hora existente para fins 

de vencimentos básicos da categoria. Então houve um avanço importante para a 

categoria e agora esperamos que a atual gestão possa complementar essa conquista. 

Continuando senhor presidente e senhores vereadores, nós aqui falamos também da 

questão dos remédios, houve na sessão passada debates sobre o valor que esta sendo 

gasto mensalmente no município, observamos que o município está gastando 50 mil 

mensais com medicamentos e sabendo do histórico da gestão anterior que no ultimo 

ano teve dificuldade de manter  a distribuição de medicamentos constantes da 

farmácia básica e de doações, mas nos três anos anteriores essa distribuição era 

constante e regular, nesses anos a media era em torno de treze mil mês, esse ano 

observamos cinquenta mil reais e o pior dessa situação é que as pessoas chegam na 

farmácia e esta faltando medicamentos, inclusive nas redes sociais há pessoas 

reclamando de um medicamento básico que há quatro meses não tem na farmácia 

básica, então por essas razões é que nos leva a questionar de forma veemente, alguém 

esta fazendo estripulia com essa situação e na verdade agente tem que procurar 

controlar essa situação com uma lei de entrada e saída conforme notas fiscais, como 

esta hoje pode-se ter uma nota fiscal de 30m caixas de medicamentos desde que só 

entrou na Farmácia 15 caixas. Então na próxima sessão agente vai fazer um projeto de 

Lei para regular essa situação através da farmacêutica do Município. Pois como diz o 

adágio popular Cavalo comedor cabresto curto. Mas senhor presidente aqui muito se 

falou que o governo anterior deixou um rombo de dividas e realmente reconhecemos 

e não escondemos isso em nenhum momento e em nenhuma oportunidade, mas 

agora vereador Pedro a coisa esta apertando já no começo, são apenas quatro meses e 

já se começou a atrasar pagamentos, como é o caso do transporte escolar, ai eu digo 

falar é muito bom, agora cumprir meu amigo é difícil e isso é preocupante pós se no 

principio esta dessa forma imagine o final desse governo, hoje temos uma folha de 

pagamento ultrapassando os 600 mil, efetivo giram em torno de 308 mil e quase dobra 

com comissionados e contratados será que isso vai dar para ser cumprido, então quem 

está no governo é quem pode dar a resposta adequada e devida, no momento 

sabemos das dificuldades e não vislumbramos um cenário muito adequado nesse 

momento e temos muita preocupação nesse momento. Continuando senhor 

presidente e senhores vereadores, nós aqui já abordamos a questão dos transportes e 

que foi falada pelo ex-diretor da pasta na gestão anterior e que dizia de sua 

preocupação no momento com pneus carecas e tantas outras falhas e para nossa 

surpresa vereador antes de ontem já estourou um pneu de um dos ônibus, então esses 

alertas que fazemos aqui é para as coisas que essencialmente não podem acontecer, 

pois quando acontece é sempre desastroso para todo o município. Para concluir 

agente fica preocupada com essas coisas, como também a casa de apoio muito 

reclamado aqui nos fomos verificar em loco e a menina dizia que já tinha dado a 

proposta e não tinha recebido nenhum comunicado e que algumas pessoas ela 
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atendeu por ter mantido um relacionamento anterior, mas que não podia atender 

todo mundo de forma permanente e nos precisamos disso de forma permanente e 

diga-se de passagem esses três mil reais sem nenhuma outra despesa não é tão caro 

para um serviço de alta relevância como esse. Esperamos e confiamos que a promessa 

se cumpra com prometido mais uma vez nessa sessão. Vamos parar por aqui em 

decorrência do tempo apesar de haver tantas outras coisas a tratar ainda. Muito 

obrigado senhor Presidente. Após o pronunciamento do vereador Salomão passo 

palavra pela ordem de inscrição ao vereador Edcarlos Soares dos Santos, senhor 

presidente, senhores vereadores, vereadora Lidianny e demais pessoas que se 

encontram na plateia uma boa noite a todos, quero me acostar aos votos de pesar 

apresentados pela vereadora  Lidianny as famílias de dona Dodô que veio a óbito na 

semana passada e também a Maria de Antonio Camboim, a essa famílias enlutadas os 

meus mais sinceros votos de pesar. Inicialmente quero dizer aos agentes de endemias 

esta em pauta e poderia ate ir para a pauta já que é consenso de todos, mas em 

virtude do novenário do mês de maio ficará para a próxima sessão e com certeza nesse 

mês de maio eles já terão a correção. Os agentes de endemias em 2013 foram 

beneficiados com a insalubridade de 40 por cento em cima do salário mínimo e foi 

aprovado, em 2016 veio a essa casa o aumento para que os agentes recebessem o piso 

nacional, mas permaneceu com ao insalubridade baseada no salário mínimo, então ao 

mesmo tempo que deu de um lado tirou com a outra mão e agora esta casa esta 

fazendo a correção com base no salário sabe. Também quero anunciar que no dia 26 

de maio estará em nossa cidade um programa que é uma honra em receber, para 

atendimentos médicos, odontológicos, atendimentos de fisioterapeutas de 

enfermagem e atividades físicas e o nome do programa é a carreta da saúde Novartis, 

fui informado que essa ação tem o dedozinho de Dr. Pierre, é uma ação muito 

louvável, ate porque são médicos especialistas, que vão ajudar a nossa saúde que vem 

caminhando bem, temos que registrar isso, graças a deus em nossa cidade temos dois 

médicos diariamente, Dr. Marconi e Dra Luana e ainda mais temos Dr. Rui nos finais de 

semana, um sábado ou um domingo a cada 15 dias, temos ainda Dr. Rui Filho que esta 

fazendo as ultrassonografias e ainda temos Zé Afonso que aqui acolá esta sempre em 

sua residência receitando o povo de santa Teresinha, então não sei porque essa 

admiração com 50 mil reais, é como se os vereadores estivessem preocupados por que 

esta sendo doados os medicamentos, pela quantidade de médicos atendendo em 

nossa cidade eu ainda acho pequena essa demanda de medicamentos. Sem falar que 

os anos de 2015 e 2016 foram inúmeras reclamações aqui da falta de medicamentos e 

o vereador Salomão confirma isso, quando passou a eleição ai sim simplesmente 

fecharam a farmácia aonde é hoje e jogaram para a casa de Zé Maria, sem nenhuma 

condição de funcionamento, ou seja, três meses sem nenhuma dipirona, cabe vossa 

excelência procurar seus direitos vereador Salomão, mas nossa prefeito é uma prefeita 

honesta e disse na radio que não vai correr no erro e nós estamos juntos para que ela 

não erre, agora ser contra doar remédio ai é demais, vossa excelência devia estar 
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reclamando aqui se não tivesse remédio, mais por que tem remédio e se gastou 50 mil 

vossa excelência devia estar elogiando e é bom que vá para o ministério publico para 

que possamos provar o contrario. O vereador Francisco bezerra utilizou a tribuna e 

falou sobre a cesta básica e diante mão ele reconhece a questão financeira que nosso 

município passa no momento, haja vista que os prefeitos do Brasil estão indo na 

segunda feira a Brasília exigir melhorias nos repasses vereador José Batista, nossos 

repasses estão baixos de mais e os municípios estão enfrentando uma crise financeira 

de todos os lados, inclusive hoje fui a secretaria de saúde e a quantidade de exames 

exigidos e não estamos atendendo a demanda e o SUS não ajuda, como se faz uma 

cirurgia que custa três a cinco mil no particular e o SUS paga 300 reais, e o nosso povo 

vai morrer a míngua e o que o município pode fazer nisso se não temos recursos, 

então temos que entender e dar apoio a gestão,termos calma sem agressividade, o 

vereador Salomão é quem mais sabe pois saiu da gestão agora há pouco e sabe essa 

realidade, não tem referencia simplesmente para nada, mas como vereador da 

oposição esta no papel trazer isso a tona, mas não vamos nos esconder e entendermos 

e como o vereador Francisco disse, quem não quer dar emprego e doar cestas básicas, 

politicamente isso é ótimo mais a realidade é outra totalmente diferente. A questão 

das Lâmpadas vereador Pedro já se prestou em resolver nas ruas mencionadas e tem 

outras ruas que também vamos correr a traz para resolver. A casa de apoio graças a 

Deus como já respondi esta prestes a ser resolvida e que era uma preocupação nossa 

da situação também com o nosso povo que não tinham aonde ficar em João Pessoa. A 

questão dos mata Burros como já disse Pedro agente começou e vamos prosseguir na 

medida do possível. Quanto ao grupo da Quixaba realmente foi retirado, pois os 

vândalos tentaram abrir a forma e amassaram uma parte, foi trazido para a cidade 

para o conserto e logo concluída será recolocado. Quanto a insalubridade dos 

motoristas o recado já foi dado e o Senhor Presidente que faz parte da categoria 

transmitira aqueles que não compareceram aqui. A questão das maquinas do PAC 

Salomão voltou a falar aqui e eu fico ate envergonhado por que fizeram uma celeuma 

tão grande que tive que ir olhar em loco essa situação e ao chegar lá observei que não 

são mais do que quatro montes de barro e eu não vi em nenhum momento o vereador 

Salomão falar aqui nesta casa quando as maquinas foram para a fazenda de Naide 

Cabral e o ex-prefeito Zé Afonso disse na radio que lá é um evento cultural, mas o 

vereador Salomão nunca questionou nunca foi pra Ministério publico, então é 

contraditório a atitude do vereador. Mas José batista se você ver a situação lá com 

essa celeuma, pois são quatro montes de terra, dentro de uma propriedade que 

brincando com Leudo e disse que sua propriedade é menor que minha casa. Quanto ao 

atraso de pagamento, apenas os motoristas do transporte escolar estão atrasados e 

deve também a falta de repasse do estado que ate agora não contribuiu com um 

centavo e nós transportamos todos os alunos da rede estadual e eu queria que vossa 

excelência um aliado direto que tem força junto ao governador reivindicasse  esses 

recursos para o município, vossa excelência não esta reivindicando para Zé Afonso e 



14 
 

nem para Teresinha e sim para o município. Mas acontece que lá no estado estava 

faltando ate prestação de contas e que agora nós estamos organizando essa parte, já 

que o município estava inadimplente e essa culpa é da gestão anterior. Quanto ao 

aumento da folha nós estamos no mesmo patamar da Gestão anterior, quando 

atrasava na outra gestão o vereador Salomão dizia que era folha alta, agora ele não 

fala nada e eu estou lhe reafirmando e trazendo de volta. Por fim homenagear e 

parabenizar as nossas mães que realmente tem uma grande dedicação com seus 

filhos, parabenizo minha mãe, minha esposa, as nossas vereadoras e a funcionaria 

Netinha e a todas as mães do nosso município. Muito obrigado. Após ouvir as palavra 

do líder da Prefeita, quero lembrar que os balancetes do mês março ainda não 

chegaram, já esta com 12 dias de atraso e peço a gentileza para que seja 

providenciado a entrega.  Por ordem de inscrição concedo a palavra ao vereador 

Damião Alves Aires, boa noite senhor presidente, senhores vereadores, vereadora 

Lidianny, quero agradecer a presenças dos amigos que estão no plenário a exemplo de 

João Rufino, que tanto tem feito pela nossa cultura. Mas senhores eu quando falo 

nesta casa não é defendendo oposição ou situação, aqui falo o que as pessoas me 

cobram e repassam para mim e acho que é dever de qualquer vereador. Quanto a essa 

pista de MotoCross aqui falada e que dizem que é para o povo, antes de fazer devia ter 

sido anunciado e toda essa celeuma tinha sido evitada, também gosto muito de 

esportes e não vejo essa modalidade com tantos praticantes em nossa cidade, ouvi a 

prefeita dizer na radio que seria aberto para o publico o que é bom, só que essa 

informação devia ter sido feita antes, não depois da celeuma, o que dá para entender 

ser uma defesa. Sobre a questão do que Arimateia fez no passado era errado e que os 

vereadores aqui denunciaram da mesma forma só que erro não se justifica. 

Continuando eu queria pedir ao secretario Pedro, para que visse com carinho a 

questão do esgoto do conjunto novo, que na época de Dr. Rui foi construído um fossão  

e essa encanação era levada ao fossão e agora esta fechado e a coisa lá esta bastante 

feia, então tem fazer uma escavação para poder saber onde estar o entupimento, 

quero dizer ao senhor que eu tenho recebido muito apelo nesse sentido. Com relação 

aos medicamentos que estão sendo muito questionados os valores, eu acho um valor 

realmente muito alto para medicamentos básicos, mas os senhores vereadores dizem 

que a demanda é muito grande, então se fosse colocada a ordem de entrada e saída 

tudo isso era resolvido ate por que ninguém é contra distribuição de medicamentos. O 

vereador Edcarlos pediu licença e disse que o controle de entrada e saída já é feito 

pelo funcionário Roni e foi esclarecido na entrevista. O vereador Francisco, também 

disse, essa semana eu fiquei muito chateado de uma noticia que eu soube que tem 

uma funcionária da Prefeitura dando informação e fez isso a um idoso que foi pegar 

seu medicamento de que não mais poderia dar medicamento, pois os vereadores 

estão proibindo de dar remédio para aposentados, eu apurei o caso e a pessoa me 

confirmou essa situação e eu disse, que voltar a acontecer situações como essa levarei 

o caso a justiça, por que nenhum vereador falou essa situação nessa casa, ate por que 
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os idosos tem prioridade, portanto espero que essa funcionaria que não sei se foi 

orientada possa responder por essa situação. Retomando a palavra o vereador Menon, 

disse senhor presidente, eu sei que essas situações são comuns, toda gestão tem 

aquele que no popular chamamos de puxa-saco que são aqueles que ao invés de 

ajudar atrapalha e uma dessas pessoas falou que primeiramente prefeito não deve 

satisfação a vereador e vereador tem que ser submisso ao prefeito, acho sinceramente 

que essas pessoas que querem agradar prefeito para manter seu privilegio que faça de 

outra maneira, não adianta ficar jogando culpa nessa casa, não adianta ficar colocando  

nos meios sociais um pequeno serviço e achando que tá tudo bem. O vereador 

Edcarlos, pediu licença e disse que chega próxima a ela e mostro os erros e não fico 

encobrindo erros não, procuro mostrar a solução, pois sendo resolvido não beneficiara 

o vereador Edcarlos não, sim beneficiara toda comunidade. Voltando a palavra o 

vereador Menon acrescentou, eu quando e posso ate dizer que participei do Sr. 

Arimateia, muitas vezes tentei abrir os olhos de Arimateia para essa pratica de 

funcionários  e muitas vezes quando eu apontava ele não gostava, mas vocês todos 

sabem que a população quando se sente prejudicada procura a nós para denunciar e 

mesmo aqueles que ficam calados daqui a quatro anos dão o troco a essas pessoas, 

não adianta eu chegar aqui e se a prefeita fizer só o bem para santa Teresinha eu dizer 

o contrario todo mundo sabe avaliar, agora ver os erros e ficar calado é omissão e 

povo também sabe. O vereador Pedro pediu aparte e disse como o vereador Edcarlos 

falou eu sempre quando chego lá reclamo de situações que não esta certo, e digo que 

devemos trabalhar para todos. Voltando a palavra o vereador Menon, acrescentou, 

neste momento quero registrar a presença de minha esposa e da minha filhinha. 

Também Pedro eu reconheço que tem muitos que gostam de trabalhar e outros não 

trabalham e só fazem atrapalhar, então essas situações é que vem atrapalhando muito 

as administrações, pois não custa nada atender bem o povo, mostrar a realidade e não 

enganar ninguém. Aqui queria fazer um apelo ao líder Edcarlos para saber a situação 

do nosso amigo Chico velho, que na reunião da Associação há mais ou menos um mês 

o nosso amigo Marlos dizia que Chico ia voltar a trabalhar a ajudar os pequenos 

agricultores na orientação de seus plantios, ele que é um ótimo agrônomo e é 

funcionário efetivo do município e seria de grande importância nas atividades da 

agricultura familiar. Essa semana me encontrei com Chico e  ele me dizia que Marlos 

não tinha mais ligado pra ele e não sabia como ia ficar, então eu queria que essa 

demanda fosse dado uma resposta. O vereador Edcarlos pediu licença e falou da 

importância de Chico para o município, que sempre trabalha com gosto. Por fim quero 

agradecer a presença de todos muito obrigado e ate a próxima sessão. Após ouvir as 

palavras do vereador Menon e passando para as votações existem apenas três 

requerimentos e indago se podemos votar em bloco aos senhores lideres, após a 

concordata de todos por se tratar de requerimentos de consenso, em discussão os 

requerimentos de nºs 022, que pede a reabertura da casa de apoio de João Pessoa, 

023, que solicitado senhor governador a reforma do ginásio e da Escola Professor João 
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Norberto e finalmente o requerimento 024, que solicito a implantação da 

insalubridade dos motoristas, não havendo quem queira discutir, coloco em primeira e 

única votação, quem for pela sua aprovação permaneça como esta, aprovados por 

unanimidade. Não havendo mais nada a tratar dou por encerrada a presente sessão, 

convocando os senhores para uma audiência publica na próxima sexta feira 19 de maio 

para debater as reformas trabalhistas e Previdenciárias e a próxima sessão ordinária 

que será em 26 de maio do corrente ano no horário Regimental. 

Sala das Sessões, Plenário Francisco Corcino de Lucena, em 12 de maio de 2017. 

 

 

 

 


