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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, 17 DE 

MARÇO DE 2017. 

Aos 17 dias do mês de março, às 17h00min, na sala das sessões, Plenário Francisco 

Corcino de Lucena, 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 1º Secretário e Damião Alves Aires 2º 

secretario. Convoco 2º secretario para fazer a lista de presença, após a leitura 

constatou-se a presença de todos Vereadores, Sob a proteção de Deus e do Povo de 

Santa Teresinha declaro aberto mais uma sessão ordinária do primeiro período 

legislativo biênio 2017/2018 e dando continuidade passo ao primeiro secretario para 

fazer as leituras da ordem do dia. Senhor presidente chega a essa casa o projeto de Lei 

nº 04/2017, de autoria do vereador Francisco Bezerra Lucena, que Denomina nome 

rua Rênio de Araújo Torres e da outras Providencias, o qual Leio na integra aos 

senhores e esta a disposição dos senhores nessa mesa. Ainda do Vereador Francisco 

Bezerra Lucena,projeto de Lei nº 05/17 que da nome de Rua denominada Iraci da Silva 

Rodrigues e dá outras providencias. O qual leio na integra e ficara também a 

disposição de vossas excelências para analise nas Comissões. Ainda chega informativo 

do FNDE parcela 1 no valor de R$ 10.085,47 e por fim apresento convite da Associação 

do Sitio Santana para uma reunião que ocorrera no dia 25 de março do corrente para 

tratar assuntos de interesse daquela comunidade. Lida a pauta do dia senhor 

Presidente. Passando ao grande expediente concedo a palavra ao vereador Damião 

Alves Aires, senhor presidente, primeiramente quero agradecer a Deus por esta aqui 

mais uma vez, agradecer a presença de todos os vereadores e vereadoras, e a todos 

que fazem presença nesse dia de hoje. Mas senhores eu queria citar aqui um fato 

inusitado, a policia militar chegou aqui e prendeu duas motos, inclusive uma das 

minhas, pelo que sei o novo código de transito não permite que seja levado nenhum 

veiculo mesmo em atraso, que não esteja em circulação não pode levar, a minha 

estava parada e eles simplesmente levaram, como também a moto de Severino, que é 

uma moto para trabalho, enquanto isso muitos vagabundos, vagabundos mesmo 

vivem de safadeza nessa rua e não tem providencias, então já liguei para lá e quero 

saber os critérios utilizados nessa prisão, pois sabemos que nem a policia federal pode 

prender moto atrasada estando parada, então isso aqui é simplesmente um desabafo. 

Continuando gostaria de falar sobre o problema das feiras, já que estão habilitadas por 

lei para entrega, que houvesse uma certa urgência, pois sabemos da necessidade que 

muitas pessoas tem, e acho que todos aqui sabem disso, então que seja formado a 

comissão, e que haja um pouco de esforço nesse sentido, pois quem tem necessidade 

não pode esperar, e que se  faça sem interesse político. Como também umas cinco 

reclamações já foram me passadas de pessoas que procuram a Secretária e não são 

atendidas, alegam que os carros ficaram quebrados, mais eu pergunto aos senhores 

vereadores e pessoas aqui presentes, se todos os problemas do município forem 

jogados para a gestão passada vai ser pior, acho que a população quando escolheu o 
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novo gestor em nenhum momento eles queriam argumento dessa natureza, eles 

querem reposta, eles querem que os problemas sejam resolvidos, portanto negar um 

carro  e dizer que os carros ficaram quebrados, que não tem pneu, não é justificativa 

para essa situação. Acho também que muitas pessoas se aproveitam dessa situação de 

carros, na gestão passada tinha pessoas que se fingiam doentes e pediam um carro, e 

quando chegavam lá era para pagar uma parcela na Paraíba calçados, outras para 

pegar uma televisão, outros ate mesmo para fazer uma obturação de dentes, sabemos 

dos abusos, agora tem pessoas que quando procuram é por que precisam mesmo e 

essas pessoas não podemos deixar de atender. Quero também dizer que na próxima 

vez que alguém me denunciar, eu peço para ela assinar, dizer a hora, quem atendeu e 

o motivo alegado, pois sabemos dos excessos e que muitas vezes alguém alega que 

votou na prefeita, ou que não votou e não tem coragem de pedir, mas o carro é para 

todos sem descriminação desde que haja necessidade. Uma boa tarde a todos e ate 

uma nova oportunidade. Pela ordem de inscrição concedo a palavra ao vereador Pedro 

Vieira, senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, demais 

pessoas presentes, quero registrar a presença da secretaria de Infraestrutura, 

Fernanda e demais amigos que estão por aqui, senhores sabemos que o assunto é 

política, essa semana no congresso Nacional esta havendo votações e esses políticos 

que eram para pensar no povo só pensam neles, quem os colocou lá foi a população e 

mais uma vez daqui há pouco chega as eleições  majoritárias e nós temos que mudar já 

que eles só pensam neles ao invés de pensar no povo. Como nós vereadores, as vezes 

discutimos um pouco e é um tempo perdido, o que devemos fazer nós nove  é projetos 

para quer o povo seja beneficiado, que nossa cidade cresça com sabedoria, nós não 

podemos deixar nosso povo sem aprender, pois todo tempo o homem e a mulher 

podem aprender, devemos fazer projetos para trazer pra cá cursos. Por exemplo, 

temos aqui maquinas e talvez tenha jovem que queira ser operador de maquinas, hoje 

não temos se quer um operador nessa cidade, então esse curso é muito importante 

para esse município, para abrir portas para o mercado de trabalho em todos os 

sentidos. Outros cursos também seriam importantes para jovens, mulheres e demais 

pessoas do nosso município, para gerar renda e isso é nossa obrigação, não da o peixe 

e sim o anzol. Eu também queria perguntar senhor presidente, sobre esse parecer que 

vossa excelência nos encaminhou, e vinculada a outras gestões o contador três mil e 

seiscentos reais, advogado dois mil e setecentos reais, digitação de documentos 

seiscentos e cinquenta reais, não precisa disso, assessoria de comunicação tudo bem, 

combustível setecentos reais, da para andar dois mil e oitocentos quilômetros, Sr. 

Vereador o contador e a assessoria jurídica desde 2015 é o mesmo valor, esta certo Sr. 

Presidente, acho que 3.700 pra administrar 58 mil é muito dinheiro, nós vemos aqui 

muita coisa, pra resumir água 120, isso é água mineral ou da torneira. As duas, 

telefone 150,00, internet valar que seja , material de expediente 1.400,00  senhor 

presidente pelo amor de Deus. Presidente, vereador o que agente fez ai é uma 

estimativa de gastos, que pode ou não ser necessário, para isso demonstrei as 
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despesas caso fosse pago os valores que vossas excelências desejavam, no entanto 

demonstramos deixando uma margem de lucro durante o ano para não acontecer de 

chegar ao fim do ano no vermelho, a exemplo das sessões itinerantes que será uma 

despesa a mais. A pensão da viúva, de dois mil reais. O vereador Salomão pediu para 

explicar ao vereador e disse essa pensão quando eu era presidente o Tribunal de 

Contas me notificou para que eu retirasse essa pensão, mas essa mulher recebia essa 

pensão desde 1983, quando vereador Zé de Duda faleceu e Pedro Zeca concedeu essa 

pensão, e deixando um vazio, sem uma fundamentação legal, a câmara nessa época 

não pagava INSS, então eu achei que não era justo retirar uma pensão de uma pessoa 

que já recebia há 20 anos e cortar simplesmente, consultei o tribunal e criei uma lei 

especifica para ela no valor de 50% do salário do vereador, eu perguntei ao ex 

vereador Jesualdo e ele disse que ela só recebia 1.350,00. Presidente Francisco, é 

verdade ela só recebe 50%, a simulação que vossa excelência esta vendo ai era caso o 

salário fosse quatro mil reais. Voltando a palavra Pedro disse ah sim é se o salário fosse 

quatro mil, sessões itinerantes, 500 reais isso quando for acontecer a sessão tudo bem, 

quanto a funcionários efetivos, quantos tem, 4 e comissionados 3, então vou cobrar 

durante esses quatro anos transparência ao senhor presidente dessa casa e vou cobrar 

a prefeita Teresinha, agente tem que mostrar diferença não só dizer que a receita é 

pouca, mais mostrar no papel o que agente faz com o dinheiro para todo mundo ver. 

Senhor vereador me permita uma parte, eu como presidente já criei o portal da 

transparência onde esta exposto tudo que essa câmara realizou ate agora, hoje na 

administração publica não se pode encobrir nada pois tudo é visível no portal da 

transparência do tribunal de contas, graças a Deus não tenho nada a encobrir, tenho 

um nome a zelar, e jamais envergonharia meu nome e da minha família, aqui vim para 

honrar as pessoas que confiaram em mim. Voltando a palavra o vereador Pedro disse, 

isso eu espero de todos, pois as vezes agente ver em jornais prisão de vários 

vereadores de uma única vez, então nós que começamos agora precisamos cuidar 

muito bem dessas coisas, pois é o que o povo cobra mais. Eu confio no seu trabalho, 

mas vou cobrar em nome do povo, pois fui eleito dizendo assim vou falar por vocês. 

Obrigado a vocês pelos esclarecimentos, pois estava com duvidas e agora não estou 

mais, mais mesmo assim estamos aqui para conferir um ao outro, pois errar é humano, 

o que não pode é permanecer no erro. Então e o seguinte os senhores podem contar 

comigo referente à prefeitura, pois não vou apoiar coisa errada, se isso acontecer eu 

vou ficar contra, o povo primeiramente e depois nós isso minha gente é para não 

acontecer o que aconteceu na gestão passada, já pagamos quase seiscentos mil reais, 

que deveríamos esta fazendo calçamento, galerias, para o povo de Santa Teresinha, 

mais mesmo assim essa  semana terminamos a reforma do Alice Carneiro, estamos 

fazendo uma reforma na escola do Tamanduá, com os recursos pequenos, mais se 

tivéssemos recebido tudo direitinho, dezembro pago, INSS, pago nós tínhamos 

seiscentos mil para gastar nesse período de setenta e pouco dias e isso ai foi as falhas 

de uma mau administração, falha do político, aquele que esta de frente com o povo 
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que para ganhar é Deus, quando chega na prefeitura só tem choro e assim vem 

acontecendo de lá pra cá, todos que chegam na prefeitura choram e aqui no lugar do 

senhor também senhor presidente, ninguém nunca diz que esta sobrando dinheiro. 

Ainda hoje vi gente aqui na cidade falando da gestão passada, que foram enganados, e 

eu dizia vocês estão certas, agora tem que aprender a votar e para quem assumiu 

agora tem que tomar conta da cidade sem copiar o outro e fazer mais ou menos certo, 

pois certo mesmo só Jesus fez e ai sim ver se agrada mais da metade da população. 

Então esse é meu pensamento, se magoei alguém peço perdão, e estou aqui para isso, 

cobrar do Sr. Presidente, da Prefeita Terezinha, da qual sou vereador da base, minha 

filha é secretaria mas  mesmo assim não vou poupar se errar eu vou falar, fui eleito 

para isso, falar por você. Muito obrigado. Pela ordem de inscrição concedo a palavra 

ao vereador Eriosman Alves do Nascimento, boa tarde a todos, senhor presidente, 

primeiramente quero agradecer a Deus, por esta aqui mais uma vez com todos os 

senhores, hoje comemoro mais uma data de aniversario dessa nova vida após os meus 

tratamentos e feliz por continuar ate quando Deus quiser. Continuando senhor 

presidente e senhoras e senhores vereadores, quero agradecer ao amigo Pedro e a sua 

filha que é secretaria, pelo bom trabalho desenvolvido em nossa cidade, inclusive hoje 

queria pedir a vossa excelência, sobre a praça, precisa fazer uma limpeza, cortar a 

grama,, ver a possibilidade de ajeitar a fonte luminosa, já colocaram as lâmpadas e 

ficou muito bonito, apesar de ter sido já danificada umas duas ali no inicio. Como 

também hoje eu apresento um requerimento nº 12/2017, onde solicito a arborização 

da Escola Pedro Soares de Almeida, já que observei que o mesmo quando os Pais 

chegam para pegar seus filhos, não tem sequer uma sombra para ficarem aguardando, 

os funcionários guardarem seu carro ou sua moto, e mesmo essa arborização resfria 

também as dependências da escola. Portanto acredito que vossa excelência tomara 

essa atitude. Outra coisa que eu queria citar aqui e sobre as marcações de viagens a 

João Pessoa, pois uma senhora que vou ate dizer o nome que todos vocês conhecem 

Luluta, já duas vezes que vai a secretaria e não é marcado a sua viagem, a sorte que 

Osvaldo conhece todo mundo e sabe do seu problema, como todos aqui sabem e  

resolve, mais eu acredito que deva haver uma melhor interação entre as secretarias 

pra não acontecer ate com outras pessoas. Essa secretaria de transporte eu defendo 

pois conheço a fundo a demanda e sei das dificuldades, sei que não poucos os carros, 

quebram muito e isso ninguém vai resolver, só que algumas coisinhas precisam ser 

ajustadas, como por exemplo as viagens quando vai deixar um paciente ficar 

esperando e isso demora muito e falta carros pra outros. Por fim gostaria de dizer que 

sou a favor da criação da Secretaria de Cultura, digo isso, pois na sessão passada não 

pude usar a palavra e foi discutido esse assunto, voto a favor e concordo plenamente 

com sua criação. Muito obrigado. Após ouvir as palavras do vereador Lila, agente fica 

feliz pelo seu retorno e com sua saúde boa e se deus quiser vai fazer um bom trabalho 

nessa casa. Convoco o primeiro secretario vereador Salomão a assumir essa 

presidência, para que eu possa ir à tribuna. Após assumir essa presidência concedo a 
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palavra ao vereador e presidente dessa casa Francisco Bezerra Lucena, senhor 

presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, população presente o meu 

boa tarde, em primeiro lugar quero aqui apresentar votos de pesar pelo falecimento 

de dona Bilê, ela que residiu por muitos anos aqui em Santa Teresinha. Com relação ao 

pronunciamento do vereador Menon que ouvi atentamente em relação as cestas 

básicas, realmente a população esta necessitando dessa ajuda e como é do 

conhecimento de todos em 2013 o então prefeito Arimateia enviou a essa casa o 

projeto de Lei de doação de cestas básicas, o qual foi aprovado com uma emenda da 

vereadora Célia para que houvesse uma comissão de acompanhamento da entrega, 

essa emenda foi parar na justiça e o tribunal de Justiça julgou procedente a emenda e 

a decisão veio a sair agora e como o projeto havia sido sancionado pelo presidente na 

época o senhor José Batista, então ontem enviei a senhora Prefeita a decisão do 

Tribunal e copia da Lei anexada e com isso ela esta apta a fazer essas doações, espero 

que ela faça o mais rápido possível, já que nosso povo é carente e vive principalmente 

de aposentadoria ou de funcionários publico, que não se enquadra nessas condições 

passa realmente muita dificuldade. Sabemos e gostaríamos que Santa Teresinha, 

tivesse outras áreas como artesanato, micro empresas pra não necessitar das pessoas 

se deslocarem a outros centros a procura de trabalho. Mas senhores como presidente 

estou enfrentando um projeto muito audacioso, e me sinto desafiado quando é difícil 

as coisas pra mim, em outras legislaturas foram falados e agora estou engajado em 

fazer o Resgate histórico desse município de 1962 ate 1992, onde os jovens não sabem 

quem administrou o nosso município, depois de 1992 já existe registro nessa casa, 

então peço o apoio dos senhores que tiverem um histórico, uma foto dos gestores que 

me procurem pra que eu consiga realizar essa tarefa que é muito importante 

principalmente na área estudantil. Também quero dizer quanto a secretaria de cultura 

onde já tinha me pronunciado na sessão passada  e a Prefeitura solicitou o projeto 

logo na segunda feira para efetuar algumas adequações, ate o momento o projeto não 

foi devolvido a essa casa, estou aguardando e quero combinar com vossas excelências 

para que na próxima sexta feira possamos marcar a audiência publica para debatermos 

com pessoas que tem experiência na cultura e nos aprofundarmos melhor em relação 

ao tema, mas quero dizer que essa casa vai aprovar a matéria. Agora vamos exigir que 

funcione e não seja mais uma secretaria para servir de cabide de emprego, pois 

sabemos que nossa cidade é rica culturalmente, então exigimos um calendário cultural 

dos eventos, incluindo as festas religiosas e tantas outras. Quero também fazer um 

apelo aqui dos amigos de várzea Alegre, várzea redonda Riacho dos Barros, aqui hoje 

representadas por Macena que se faz presente, e ontem foi registrada uma grande 

chuva com 130 milímetros. A vereadora Célia pediu aparte, vereador com relação ao 

projeto da cultura vossa excelência se posicionou a uma audiência publica, mas 

quando o projeto voltar a essa casa. Sim vereadora nós vamos aguardar o projeto 

voltar a essa e foi prometido pra daqui para a próxima sexta feira, na próxima sessão 

combinaremos um horário adequado e se possível pela manha, mas comunico a 
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todos.voltando ao assunto que vinha falando da chuva ocorrida nas regiões 

mencionadas eles me relataram que houve um desgaste muito grande na estrada e 

não seria conveniente pedir para fazer a estrada agora, mas eu queria que pelo menos 

a retroescavadeira fosse lá abrir uma valas e entupir alguns buracos pois essas 

comunidades estão muito prejudicadas com relação ao acesso. Então peço ao líder do 

governo para levar ao conhecimento da senhora prefeita. Mas meus amigos e minhas 

amigas quero aqui justificar os dois projetos de Lei que apresentei nessa sessão. O 

primeiro denomina rua Rênio Araujo Torres, que para os mais jovens e ate os não 

conheceram, era uma pessoa muito ativa dentro no nosso município, foi proprietário 

da Fazenda Loreto em nosso município, onde desenvolveu atividades agrícola e 

agropecuária e  um dos maiores produtores de algodão chegando a produzir 100 

toneladas por ano e gerando inúmeros empregos as comunidade de Santana, 

Queimadas e Lameirão e adjacências, tendo época que tinha mais de cem 

empregados. Na política chegou a ser candidato a prefeito no ano de 1962, onde 

obteve 18,87% dos votos e teve como seu companheiro de chapa o Sr Severino 

Canuto, também agropecuarista e comerciante do ramo algodoeiro. O segundo 

projeto mencionado denomina nome de rua a Iraci  da Silva Rodrigues, que apesar de 

não ser de Santa Teresinha veio a morar nessa cidade desde o ano de 1962, onde 

casou-se e construiu uma família de 08 filhos ao lado do seu esposo Dari Rodrigues, foi 

funcionaria publica prestando serviço por muitos anos na antiga maternidade, onde 

hoje funciona o PSF II. Ela que também exerceu atividade comercial em nossa cidade. 

Então meus senhores essas são as justificativas que apresento e peço apoio para as 

matérias em pauta. Por enquanto essas são minhas palavras e muito obrigado. 

Convido o senhor presidente a reassumir a presidência dessa casa. Voltando a assumir 

essa presidência por ordem de inscrição concedo a palavra a vereadora Lidianny,  boa 

note senhor presidente, gostaria de iniciar minhas palavras, agradecendo a Deus pela 

minha vida e pela vida de vocês, e por esta aqui hoje no combate ao interesse Publico, 

gostaria de deixar aqui os meus sentimentos aos familiares de dona Marinalva de seu 

Zé Alves. Com relação à administração, quero agradecer a secretaria de Infra Estrutura 

por ter feito o conserto da passagem molhada do Sítio Santana, a qual solicitei aqui na 

ultima sessão, então quero agradecer na pessoa de Pedro e Jesualdo que não mediram 

esforços e devido a urgência do problema que poderia comprometer a passagem do 

transporte escolar naquela comunidade, já foi concluído. Também quero falar no 

Trabalho de uma pessoa que nos ajudam muito, na pessoa de Ione, que faz a marcação 

de exames, esta desenvolvendo um excelente trabalho, esta fazendo viagens para 

Campina e João Pessoa, muitas das vezes marcar pessoalmente as consultas e exames, 

quando não consegue pelo sistema, na próxima segunda feira ela esta indo a campina 

para marcar exames, onde pela internet  não esta sendo possível, nesse sentido agente 

tem que mostrar ao povo interesse e a atitude de se disponibilizar a ir a esses centros 

resolver com mais agilidade. Também quero relatar aqui sobre as pequenas cirurgias 

que estão sendo feitas aqui na nossa cidade, inclusive mais de vinte cirurgias foram 



7 
 

feitas domingo, foi presenciar o nosso amigo Dr. Rui Pontes, que veio prestar seus 

serviços a nossa comunidade, a nossa cidade e ao nosso povo, a comunidade esta 

satisfeita e foi uma atitude muito louvável de colocar Dr. Rui aqui uma vez por mês 

para ser feita essas cirurgias, sabendo da dificuldades de realizar essas pequenas 

cirurgias, pois em nenhum lugar faz, em Patos no hospital só atende urgências e se 

recorrer em outro lugar é impossível, então eu mesma estou muito feliz por essa 

decisão criativa e mais ainda pelo povo esta sendo atendido, quem precisar é só 

procurar a pessoa de Ione que fará a marcação e as cirurgias serão feitas uma vez por 

mês. Quero também parabenizar aqui a secretaria de Assistência Social, pelo o inicio 

dos serviços que prestam atendimento as crianças, adolescentes, jovens e idosos de 

nossa cidade, os quais esta sendo um sucesso e hoje deu inicio os trabalhos aos idosos, 

tive o prazer de estar presente, com a prefeita Terezinha, Edcarlos, Pedro Sopa e foi 

um trabalho belíssimo e vi a alegria dos Idosos, tive o prazer de falar com cada um 

deles e na verdade me senti muito feliz, me senti um deles e acho que é uma grande 

terapia que eles precisam muito e que muitas coisas boas vão acontecer nesse 

trabalho. Como também a prefeita esta alugando uma piscina onde eles terão aula de 

natação o que é muito significante e cresce muito a parte da saúde de nossa cidade, 

portanto só tenho que agradecer essas melhorias que vem acontecendo. Quero 

também falar aqui das visitas que fizemos com a prefeita e Edcarlos também esta 

presente, nos PSFs, chegando no PSF onde era a maternidade e deparamos com Dr. 

Rui Filho, que fazia as ultrassons, então isso é muito gratificante você chegar e ver o 

povo ser atendido cuidadosamente com carinho e atenção e resolvendo os problemas 

tudo de acordo com o que agente planejou, pois agente sonhou com o nosso povo 

sendo bem atendido, assim como também fizemos uma visita aonde esta funcionando 

a Creche no Alice Carneiro, a nossa amiga e vereadora Célia também se encontrava lá, 

o ambiente esta agradável, porem a cozinha ainda esta muito pequena, houve alguma 

reclamação e a prefeita vai procurar fazer uma melhoria no telhado e viabilizar melhor 

atendimento na alimentação daquelas crianças, enquanto não se dá inicio a reforma 

da creche, então por lá vai se dar alguma melhora no atendimento as crianças, hoje já 

foi religado a energia, e eu estou muito feliz pelo dia de hoje e deixo aqui apelo a nossa 

prefeita que sempre venha fazer visitas aos órgãos, resolver os problemas do 

município o que ela esta fazendo diariamente, eu fiquei imensamente satisfeita em 

hoje ter sentado com ela, passado os problemas que chegam ate a mim, pois sei que 

sou a ponte que liga o povo a ela, pois varias pessoas não tem acesso a ela e o meu 

papel é levar os problemas para serem resolvidos, estou satisfeita com sua atuação 

nesse pouco tempo apenas três meses e muita coisa já foi feito, e eu estou 

imensamente agradecida. Acredito na parceria entre vereadores e o poder executivo e 

não haverá segredos para uma boa administração e o sucesso será bem melhor. Quero 

falar aqui também sobre a questão da Delegacia que encontramos em uma situação 

muito precária sem alimentação  e os policiais nos procuraram e ontem estive lá e eles 

agradeceram pela feira que já foi feita, e eles me solicitaram algumas coisas e já pedi o 
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apoio do nosso amigo Pedro, do nosso amigo Jesualdo para que agente possa resolver 

essas pequenas coisas, eles estão satisfeito e vamos concluir os pedidos deles. Quero 

aqui também dizer que me acosto ao requerimento do meu amigo e vereador Lila, e 

vou assinar e reforçar o seu apelo e vou levar ao conhecimento da prefeita o seu 

pedido, fiz uma visita a escola, a diretora Rozilda esta muito satisfeita com a escola, as 

crianças também, mais realmente precisa muito dessa sua reivindicação. Quero deixar 

aqui também o nosso apoio ao grupo de Teatro Constelação na pessoa do nosso amigo 

Nando, que está aqui presente e faz um belíssimo trabalho, quero salientar que nossa 

prefeita faz questão de olhar para o seu trabalho de fazer uma doação e vamos nos 

acostar a você e o que depender dos vereadores pode contar na medida do possível 

atender e que seu trabalho e sua dedicação seja reconhecida e que uma linda 

apresentação seja realizada, sabemos de sua dedicação, do seu profissionalismo e só 

queremos agradecer por você enfrentar e abrilhantar nossa cidade que uma bela 

apresentação seja realizada. Quero também dizer aos senhores que ontem estive com 

os presidentes dos times de nosso município em uma reunião, inclusive o nosso amigo 

Joaquim estava presente e o nosso coordenador de esportes, onde demos a noticia 

maravilhosa, que fomos contemplados pelo nosso deputado federal Benjamin 

Maranhão, que trouxe uma emenda para que pudéssemos fazer a semana do esporte 

que beneficiara todas as modalidade esportivas do nosso município, como futebol, 

futsal, o vôlei a corrida, o ciclismo, sei que será um grande evento em nossa cidade, 

vamos fazer um espetáculo, uma coisa jamais vista e jamais feita em nossa cidade. 

Então só tenho que agradecer ao empenho do nosso deputado federal pelas emendas 

que esta conseguindo para o nosso município e mais coisa virá e estaremos aqui 

apresentando, esse evento do esporte com certeza será realizado daqui para junho e 

já fica o convite a todos, em nome do nosso esporte e dos nossos coordenadores e 

presidentes de times e isso só será o pontapé inicial para tantos outros eventos que 

virão. Por fim gostaria de me desculpar  aqui por ter saído na reunião passada quando 

não estava me sentindo bem e pedi ao presidente para me retirar e por esquecimento 

não deixei para votação os três requerimento que tina apresentado para votação em 

plenário, mais já passei para a mesa e espero que seja colocado em votação na sessão 

de hoje. São essas as minhas palavra e muito obrigada. Após ouvir as palavras da 

vereadora Lidianny, gostaria de dizer que seus requerimentos irão para a pauta de 

votação. Faculto a palavra por ordem de inscrição ao vereador José Batista, senhor 

presidente, caros colegas vereadores e vereadora, que nos honram com suas 

presenças, ao iniciar minhas humildes palavras, quero pedir desculpas ao povo de 

Santa Teresinha e a todos os presentes pela minha ausência na reunião passada, que 

foi por estado de saúde, quero também me associar aos vereadores que apresentaram 

votos de pesar pelo falecimento de Marinalva, mais conhecida como BiLê, que já tinha 

entre oitenta e noventa anos, pessoa que conviveu a vida toda com meu pai e minha 

família, então aquela família enlutada, em meu nome e em nome desta casa deixo 

aqui os meus votos de pesar. Quero também me associar ao pronunciamento do 
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vereador Menon, quando reclamou dos abusos da Rodoviária, fato que não deve 

acontecer, chegar e levar uma moto estacionada para fazer uma compra ou ate 

mesmo parada em qualquer lugar, eles tem direito de levar sim, desde que esse 

veiculo ou moto esteja em transito, então espero que fatos dessa natureza não 

aconteça mais. Lamenta-se ainda que vários acidentes já ocorreram daqui para Patos, 

quando varias pessoas batem em animais e perdem suas vidas e eles passam pra lá e 

pra cá e fazem que nada aconteceu, então essa é que é uma obrigação deles retirar os 

animais da rodovia, infelizmente isso não acontece e agente lamenta muito. Com 

referencia também ao pronunciamento de Menon, quando ele pede encarecidamente 

a distribuição de cestas básicas, santa Teresinha é testemunha que esta casa aprovou o 

projeto de cestas básicas feito com todas as transparências, as inscrições iriam ser 

feitas pelos agentes de saúde, com participação das entidades como igrejas e outros e 

deveria ser para todos os que precisam e essas pessoas que apoiavam a administração 

do ex-prefeito viu que ele passou quatro anos e não o fez e o que lamentava era que 

quando distribuía era por feição, na casa que tinha uma bandeira do partido e tinha 

secretario que colocava umas feirinhas no carro e saia para uma comunidade que tinha 

dez casas e só três votavam neles e ele entregava as três e o resto ficava sem nada e 

pensava que o povo é doido e olha ai o resultado agora, pois o povo não aceita mais 

fazer política dessa maneira. Sou a favor da distribuição de cestas básicas, mas quero 

pedir aqui encarecidamente ao povo de Santa Teresinha, que tenha paciência, 

iniciamos a administração e não faz nem noventa dias, pagando contas do ex-prefeito, 

só INSS foi mais de trezentos mil reais, foi pago os funcionários do mês de dezembro, 

quer dizer num espaço de tempo tão curto, precisa do povo ter mais um pouco de 

paciência que isso vai acontecer, não é por que faço parte da base da atual 

administração, mas ela se elegeu prometendo melhorar a saúde de Santa Teresinha e 

isso nós já estamos vendo e como esta melhorando, chegando ao ponto que tivemos 

medico no final de semana, o Dr. Rui Pontes fazendo pequenas cirurgias e vai ficar 

vindo uma vez por mês, os postos de saúde é muito difícil você sair de qualquer 

recanto do município e não ter medico, era isso que agente falava aqui, mas graças a 

Deus melhorou e melhorou muito. Repito peço paciência ao povo de Santa Teresinha, 

que as feiras serão distribuídas, não sei quando, ou seja, quando as coisas 

melhorarem, todos são testemunhas e sabem que a parcela do mês de março caiu 

cinquenta por cento e os senhores vejam como é difícil e as expectativas são muito 

poucas, pelo estado que se passa a política Nacional que ate envergonha hoje você 

dizer que é político e pior dizer em quem votou, agora já estão todos citados e 90% são 

ladrões, quer que eles querem agora aprovar uma lista fechada, quer que significa essa 

lista, o eleitor sai de casa e vota no partido e chega em casa e não sabe em quem 

votou, mais uma coisa é certa deve ter votado num ladrão, portanto não sei como vai 

ficar as coisas no nosso país.  Mas senhores, esse problema que temos com a 

Previdência Social, isso já vem de longe, eu ouvi vários pronunciamentos da Ex-

presidente Dilma do PT, dizendo que se não fizesse alguma coisa a previdência ia 
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quebrar, entraram agora contra as construtoras mais ladronas do mundo, ela dizia que 

o INSS estava quebrado, mas nunca disse quem quebrou então precisa saber agora se 

é a previdência que esta quebrado ou se foi os ladrões que roubaram a previdência. E 

nós em uma cidade pequena no interior da Paraíba, qual a expectativa que temos em 

relação a recursos, nós ouvimos nos noticiários a situação que passa o estado do Rio 

de Janeiro, que já foi conhecida como uma das cidades mais ricas do Pais, a a cidade 

maravilhosa, onde mais se arrecadava impostos, cidade turística e vemos como esta, o 

rio Grande do Sul, nem se fala o tamanho da riqueza que era, também passa a mesma 

situação, então para nós não há expectativa e o que nós temos é que acreditar na 

nossa prefeita que nos poucos tostõeszinhos que ela pegar aplique com os mais 

carentes, já tive a oportunidade de conversar com ela e disse que seu projeto deve ser 

cuidar do Social e se isso ocorrer vamos sair muito bem. Após ouvir o vereador Zé 

Batista, quero registrar a presença do suplente de  vereador Antonio de Nelson, e da 

suplente de vereadora Tatiane, que fazem presença em nossa casa. Quero também 

fazer um registro aqui sobre a chegada das águas do São Francisco a Paraíba e registrar 

também que no próximo Domingo vai ter um ato político de Dilma e Lula, inclusive fui 

convidado para ir na caravana de Patos, mas como tenho outros compromissos não 

vou poder ir. Em seguida faculto a palavra ao vereador Salomão Cordeiro, senhor 

presidente, senhores vereadores e vereadoras presentes, minhas senhoras e meus 

senhores, suplente de vereador Antonio de Nelson, é com alegria que esmos aqui mais 

uma vez e inicialmente me acosto ao voto de pesar apresentado pela vereadora 

Lidianny, também deixo meus sentimentos a família. Retroagindo um pouco já que 

caiu no intervalo das sessões, quero aqui parabenizar todas as mulheres do Brasil, 

Paraíba e em especial as de santa Teresinha inclusive nossas vereadoras que compõem 

esse poder Legislativo pelo seu dia que é 08 de março, elas que tem muito colaborado 

no crescimento acentuado de todas as esferas administrativas do nosso país, 

acumulando tarefas de casa e do trabalho essencial que exerçam em qualquer 

atividade, mesmo assim o Governo na reforma da Previdência quer igualar os tempos 

de aposentadoria com os homens, por ai você tira como são as aberrações desse 

projeto da previdência social. Senhor presidente e senhores vereadores, hoje inicio 

aqui agradecendo e como é do meu feitio agradeço pelo que foi feito mesmo sendo de 

obrigação, temos o reconhecimento, essa semana o meu irmão Zé Cordeiro, teve que 

se submeter a um tratamento cirúrgico de uma forma um pouco diferenciada, onde 

não tinha qualquer mobilidade e precisava se deslocar de João Pessoa pra cá em uma 

ambulância, eu liguei para o responsável pelo transportes que é Leudo, e ele me disse 

inicialmente que precisava falar com a prefeita, pois a ambulância estava sem ar, eu 

dizia que não havia problema, ele me deu o telefone da prefeita, eu liguei e ela não 

atendeu, eu sair pra resolver outras coisas e ao chegar Leudo já havia ligado para 

minha esposa e para esposa de Zé, dizendo que a ambulância estava saindo ao meio 

dia, como realmente aconteceu, então quero agradecer a prontidão do serviço 

conforme foi elaborado, também quero enaltecer a questão das luminárias da praça 
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Mineu Leite e praça dos Poetas, que haviam sido todas danificadas no final do ano 

passado e foram colocadas todas de novo, mas verifiquei que o vandalismo é tão 

grande que já quebraram duas e aqui não como criticas, mas em tom de sugestão, nós 

temos entre cinco e oito guarda patrimonial efetivos e acho que uma das funções é 

tomar conta do Patrimônio do Município e faz-se uma escala de serviços nesse 

sentido. Vereador e presidente Francisco Pediu aparte, e disse, uma grande proposta 

seria instalar uma câmera naquelas proximidades, para apanhar o delinquente e puni-

lo na forma da Lei, que servia de exemplo para os demais que aqui existe. Obrigado 

senhor vereador, veja bem, se agente de imediato tem o corpo funcional do Município 

com essa função, basicamente isso só ocorre no período noturno, então se fazia um 

revezamento de 03 guardas por noite, e folgando dois dias, acho que seria 

perfeitamente possível. Essa é uma forma de sugestão que possa ser levada a gestão, 

que não interfere e nem cria despesa e resguarda o patrimônio publico a contento. 

Continuando eu aqui me reporto às prestações de serviços obrigatórias, 

especificamente nas questões de saúde, educação, transporte que esta vinculada a 

saúde e a educação e que devem ser feitos indiscriminadamente a todos que 

procurarem, mais também temos que tolerar para os serviços discricionários que o 

gestor tem o direito de escolhas, como por exemplos as nomeações de cargos 

comissionados que ele o faz dependendo da sua conveniência pessoal e de confiança, 

há também o serviço de fornecimento de alta e media complexidade, nada tem há ver 

com o município, o município tem há ver com medicação básica, é dever e obrigação,  

as outras complexidades o gestor poderá atender de acordo com a sua conveniência e 

disponibilidade de recursos. Ainda o companheiro Pedro falou das mudanças no 

regime de comportamentos dos políticos, e eu concordo também, pois o que se ver é 

uma contaminação na política de maus gestores e representantes e já estar se 

aproximando as eleições novamente, mais ai eu pergunto senhor vereador e quem 

vamos escolher nesse processo, e ai vem o grau de dificuldade maior, quem vamos 

escolher, fica a interrogação maior e permanente nos nossos motivos de escolhas. 

Precisamos escolher conscientemente, mas não é fácil, apesar das mudanças de 

caminho, mas a contaminação histórica, não de hoje, esse país vem contaminado 

desde o descobrimento, nesses últimos anos apenas houve um volume crescente de 

informação e as coisas estão vindo a baila, pois antes nem sequer agente sabia de 

nada, a corrupção era desse tamanho ou ate maior só que era camuflado e ninguém 

sabia, isso só veio a ocorrer depois da liberalidade do Ministério Publico e da Policia 

Federal que tem liberdade para fazer as investigações, o que ate antes não tinha, só 

depois da administração do então presidente Lula é que se teve a liberação desses 

órgãos para adentrar nesses processos de imoralidades que envergonha a toda a 

população brasileira. Aqui senhor presidente o vereador Pedro fez questão de 

comentar as despesas da Câmara e aqui é aonde eu chamo de transparência aonde 

você coloca todos os itens, um a um e nada foi criado pelo presidente, ele só deu 

continuidade, eu ate que concordo com vossa excelência, que tem alguns exageros 
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pontuais, mas não foi ele que criou, ele só deu continuidade da mesma forma, então 

as despesas são minuciosamente pontuadas, pelo que dispõe de recursos a Câmara e 

que não extrapolem os gastos alem do que se tem para gastar. Então a Câmara esta 

com transparência, a Câmara esta com seu Site prontamente a disposição de todos e 

que é uma despesa a mais, por que não existia. O vereador e presidente Francisco 

pediu licença e disse, inclusive eu informo aos vereadores que ainda não colocaram 

seu perfil, que esta aberto e que podem procurar a menina que faz as informações, no 

momento apenas dois vereadores já estão adequados. Voltando a palavra o vereador 

Salomão, disse, então por ai vocês veem a demonstração total na questão da 

transparência e o Vereador Pedro tem toda razão ao se preocupar nessa questão, eu 

tenho trinta anos de vida pública e foi sempre voltado ao cuidado e zelo pelo erário 

público e com transparência total, diferentemente na administração do município que 

ate agora não teve nenhuma transparência, inclusive os atos administrativos, as 

nomeações já eram pra tá no site e não tem absolutamente nada, inclusive esta me 

motivando a fazer um projeto de Lei, baseando nas leis de improbidade administrativa 

e improbidade fiscal, que todos os atos administrativos sejam publicados 

imediatamente no site do Município, já que o site é exclusivo para isso, pra pautar a 

transparência do município baseado em lei. Continuando senhor presidente, aqui falou 

muito bem o vereador Pedro, no incentivo a abertura de cursos profissionalizantes, 

inclusive a administração passada fez isso, mais num período muito curto, houve um 

convenio com o SENAI e houve a aplicação de cursos aqui, mas só foi uma vez e essa 

atitude precisa ser sequenciada, então aqui fica a nossa dica, que se procure o SENAI 

que eles fazem convênios em proporções muito razoáveis ao município. Mas senhor 

presidente e senhores vereadores, com relação ao pagamento de dividas anterior, 

sempre tenho dito aqui que nunca escondi que a gestão deixou dividas mediante a 

situação financeira que os municípios viveram nesses últimos 02 anos, mais isso é uma 

questão muito difícil e que todos deixam e se relata dividas da gestão anterior num 

montante de recursos e que foram deixados algum recurso mais não suficiente para 

quitar, mas a gestão anterior também recebeu dividas inclusive da gestão esta em 

curso e pagou mais de oitocentos mil reais e se isso também não tivesse ficado teria se 

aplicado agora e não teria nenhuma divida, nós temos que colocar isso numa forma 

não de agressão, mais como uma forma singela de que isso é comum, em trinta anos 

que faço política, eu não conheço um gestor que tenha pago INSS, do mês de 

dezembro e décimo terceiro salário, o vereador Pedro indagou o prefeito Davi, deixou 

que contas há pagar, o prefeito Dr. Rui quando entregou a Davi, deixou tudo pago. 

Nenhum prefeito deixou esses meses pagos, Davi abre-se exceção pós deixou recursos. 

Vereador Pedro, então isso ai é costumeiro e tradicional como o São João. Salomão, é 

tradição e por isso que me reportava a vossa excelência, isso não é correto, o correto é 

realizar todos os pagamento antes do ultimo dia de mandato. E existe algumas dividas 

que dificultam mais o gestor, por exemplo salários não é tão grave, mas outros restos a 

pagar é complicado para a prestação de contas perante o Tribunal, essa é minha visão 
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e meu valor de juízo, por isso precisa-se ponderar determinadas situações para não 

haver agressões nesse sentido. Vereador Pedro usou novamente um aparte e disse, 

então esse ciclo vicioso já vem de muito tempo, todos deixam dividas que acharam 

para o próximo. Salomão com certeza é um ciclo vicioso, que não concordo que não 

concordo e afirmo dentro da linha de raciocínio lógico que não se deve deixar dividas 

nenhuma. Continuando senhor presidente e senhores vereadores, eu me reporto aqui 

também a criação da Secretaria da Cultura, que não é impedimento de nós vereadores 

que fazemos oposição, pelo contrario nós somos favoráveis a aprovação dessa matéria 

não só agora, mas desde a outra gestão, se não me engano em 2013, essa matéria 

chegava  essa casa e foi questionada pelo vereadores que hoje compõem a situação, o 

vereador Edcarlos, Lidianny e Zé Batista, eram torrencialmente contra a esse projeto, 

mas nós nunca fomos pois entendemos ser um projeto bom, salutar, o que 

questionamos foi a questão de duplicidade de cargos, pois como a secretaria de 

Cultura estava vinculada a Educação, evidentemente que os cargos que dela faz parte, 

precisam ser migrados, a exemplo dos cargos de Coordenação de cultura e de 

esportes, sem que haja duplicidade. Agora estou achando muito silencio por parte dos 

vereadores da situação, ninguém falou sobre a volta do projeto, isso estou relatando 

para depois não virem a dizer que nós obstaculamos o projeto, ate porque 

entendemos que nossa cultura é muito rica assim como bem falava aqui o vereador 

Francisco Bezerra, que havia uma demanda cultural muito grande. Para concluir 

senhor presidente, ainda tinha muito a falar, mas me limito a dizer que as pequenas 

cirurgias são muito importante, como dizia a vereadora Lidianny, e que isso já é um 

procedimento que aconteceu na gestão anterior, como também as ultrassonografia 

também eram realizadas na gestão passada, então nada mais justo que o que é bom 

deve ser copiado e seguido pela gestão atual. No mais senhor presidente muito 

obrigado. Ao termino do pronunciamento do vereador Salomão, concedo a palavra por 

ordem de inscrição ao vereador Edcarlos, senhor presidente, senhoras vereadora, 

senhores vereadores, quero saudar aos demais presentes e me acostar aos votos de 

pesar a família de dona Marinalva, extensiva a toda sua família, também apresentar 

aqui na pessoa de Samuel da Cepesa, pai de Chara, Graça de Macaíba, Samuel era um 

dos primeiros moradores daquela comunidade desde há época de Chico Carneiro, 

então aquela família enlutada os meus sinceros votos de pesar. Iniciando minhas 

palavras quero trazer uma noticia boa a essa casa, que a secretaria de Saúde solicitou 

ao Ministério da Saúde, qualificação ao atendimento do SAMU, haja vista que o 

custeio que vinha para o SAMU era em torno de treze mil e seiscentos reais mensal e o 

secretario Herbert fez  essa solicitação através do Fundo Municipal de Saúde onde 

buscou aumentar esse valor para o nosso município e hoje pela manha recebi a noticia 

do Secretario que esse valor foi aprovado para e ficara em torno deR4 21.919,00, 

faltando agora apenas sair a portaria para o município. O vereador José Batista, pediu 

aparte e disse: Acho isso muito louvável pela questão de humanidade, pois o SAMU de 

Catingueira recebia em torno de vinte e seis mil reais e Santa Teresinha só treze mil e 
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pouco, era uma vergonha. Então vereador Zé Batista, a referencia de catingueira serviu 

para santa Teresinha, onde Dr. Odir conversando com Dr. Rui passou essa informação, 

foi despertado para fazer a solicitação e graças a Deus deu tudo certo, já esta 

aprovado, faltando apenas sair a portaria e a publicação no diário oficial da União. 

Então essa é uma boa noticia que quero compartilhar com vossas excelências e a 

população que nos assiste nesse momento. Como também quero agradecer da 

Tribuna dessa casa ao nosso Deputado Federal Benjamim Maranhão, com sua 

influencia em Brasília e que tem uma ligação diretamente com o DNOCS, órgão federal 

que disponibilizou para o nosso município 09 poços artesianos, inclusive três foram 

direcionados para os assentamentos Nego Fubá, Aroeira e Santo Expedito já foram 

perfurados e agora tarde foi outra equipe fazer a vazão, e posteriormente instalados 

para as comunidades, também foram beneficiadas outras comunidades como 

Lameirão 02 poços, sendo um para João Carolino e outro para Iracema, outro para a 

Quixaba que é lá em Zezito, para o sitio Campos na pessoa de Toita, no sitio São José, 

na pessoa de Dedé Escarião, e São Gonçalo na pessoa de Babazinho, agora a tarde a 

equipe ia para João Carolino e depois Iracema. Pela ordem senhor vereador. Com a 

palavra a vereadora Célia, a comunidade Lajedo que agente sabe ser a mais carente de 

água nesse município, qual seria o critério para ela não ter sido escolhida para a 

contemplação desse poço. Agradeço vereadora Célia, apesar do município ter perdido 

o prazo de vigência daqueles 13 poços, a gestão esta tentando resgatar ainda esse 

projeto e a comunidade Lajedo esta incluída, a cadastro anteriormente feito vai 

permanecer. O vereador Pedro Sopa pediu aparte e disse Vereadora na comunidade 

do Lajedo tem um poço com dois mil e quatrocentos litros de água, na propriedade de 

Zé Badu,  que foi feito prelo projeto cooperar, nós estamos procurando os documentos 

desse poço para ser instalado para a Caixa de água que o prefeito Davi construiu, mais 

brevemente estaremos conseguindo outro poço para lá, já que o poço na propriedade 

do meu pai é pouca a vazão devido ter caído um objeto estranho dentro. O carro pipa 

coloca água duas vezes por semana e ainda com ajuda do poço que tem lá. Obrigado 

senhor vereador pela complementação do meu discurso e como ia respondendo a 

vereadora Célia a Gestão esta empenhada em resgatar esse convenio para ser 

beneficiada essas comunidades cadastradas anteriormente e se não me engano são 

dezesseis poços que veio da gestão do Ex prefeito Davi, passou para gestão do ex-

prefeito Arimateia e essa verba não foi liberada e perdeu a vigência agora em 

Novembro, mais se Deus quiser vamos resgatar e essa gestão possa serem 

beneficiadas e vamos buscar mais, pois a demanda de pessoas precisando de água é 

muito grande. A titulo de registro aqui para a casa, foi realizado na ultima quarta feira, 

a transferência do restante do pagamento do mês de dezembro, que tinha ficado para 

ser realizado dia 20 de março, mas a Prefeita entendeu que deveria ser realizado agora 

e graças a deus quitou essa parte deixada pela outra gestão. Adentrando aos discursos 

dos nobres vereadores, respondendo ao vereador Menon e o vereador Francisco 

Bezerra que falaram na questão da cesta básica e o vereador Zé Batista também se 
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manifestou nesse sentido, hoje pela manha quando estive com a prefeita, ela 

comentava comigo que o senhor presidente havia encaminhado ontem pela manhã o 

oficio encaminhando a Lei, haja vista que ele aguardava se tinha sido transitado e 

julgado, a prefeita esta feliz por um lado por poder realmente distribuir dentro da Lei, 

porem, vem a questão financeira, onde temos que fazer um levantamento, haja vista 

que serão beneficiada em torno de trezentas famílias que serão cadastradas com o 

acompanhamento dessa casa e como o próprio projeto discrimina o Ministério publico 

e os agentes de saúde, haverá sim as pré reuniões para gente se debruce sobre esse 

assunto, acredito que seja necessário ser feita Licitações nesse sentido, então tem que 

ser feito um planejamento para que no ato que for iniciado, depois não seja 

interrompido por falta de recursos para manter em funcionamento o programa. O 

vereador Menon ainda falou sobre os carros, realmente acontece esses problemas, 

mas sabemos que são poucos os veículos, a prefeita me comunicou que o Senador 

Cássio esta destinando verbas para aquisição de veículos e deus permita que chegue 

logo para ajudar na demanda, realmente o vereador Lila conhece de fato a realidade 

da Secretaria de transporte, a demanda é muito grande, tem os percalços dos veículos 

estarem em circulação  e chegar uma pessoa lá pedir o carro e naquele momento não 

ter, ai vem a humanização do bom atendimento, gente vamos ter um pouco de calma 

esperar um pouco, que ao chegar o primeiro carro agente manda e muitas vezes isso 

não é feito, levam por outro lado e acontece o que agente sabe de denuncias e dizer 

que o carro foi negado, é complicado vereador Menon, mas com certeza vamos tentar 

ver o que se pode fazer para melhorar essa demanda. O vereador Lila também falou 

sobre a marcação das viagens de João Pessoa, vou procurar-me inteira, realmente é 

outra demanda muito grande haja vista muitos pacientes que vão para o Laureano, 

outros para fazer exames que são feitos em Campina e João Pessoa, mas espero 

realmente que isso não aconteça de estar negando carro, não aceito de forma 

nenhuma, pode ser do meu lado ou meu adversário como critiquei na outra gestão, o 

que agente quer é o bem do nosso povo e que seja bem atendido, então vou procurar 

me informar melhor e que se tome as providencias. Quanto ao requerimento 

apresentado pelo vereador Lila, tem o meu total apoio, bem atento vossa excelência, 

realmente não tem arborização ainda, não tem nenhum local que os alunos após sair 

ou chegar fiquem abrigados do sol. Sobre o projeto da Cultura, sobre a audiência 

publica espero que aconteça o mais breve possível para que agente traga a essa casa 

todos os interessados, agente esta fazendo um estudo para ver se os cargos serão 

nomeados agora e como se adéqua no orçamento e ver como é que fica. Sobre a 

questão da estrada que o vereador Francisco falou do sitio Quixaba, várzea Alegre e 

Riacho dos Barros, agente com o vereador Pedro na segunda estaremos tomando as 

providencias para sanar essas pendências que são urgentes e o vereador está correto. 

Sobre o discurso do vereador Salomão, quando fala da questão da praça, solicitando 

guarda patrimonial, faz jus suas considerações, mais vale lembrar vereador que não 

são oito não os guardas efetivos, haja vista que houve saídas de alguns como foi o caso 
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da morte de Inacinho, mas mesmo assim tem os prédios públicos que não podem ficar 

descobertos, como foi o caso da secretaria de educação que foi arrombada, tem 

outros prédios que precisam ser guardados também, então pelo número de efetivos 

acho muito complicado resolver essa situação, vem a preocupação com o índice de 

contratações que nos preocupa, mas vereador Salomão vossa excelência esta 

corretíssimo em levar essa questão. Sobre as publicidades e o vereador disse que ia 

apresentar um projeto para que seja publicado os atos da gestão, concordo com vossa 

excelência também, já que cobrava isso da gestão passada, só não sei porque foi 

despertado isso só agora no vereador Salomão, haja vista que na outra gestão não se 

praticava esses atos de publicidade. Ademais são essas as minhas palavras e se 

necessário no segundo expediente voltarei. Muito obrigado. Ao termino das palavras 

do vereador Edcarlos, quero parabenizar a gestão pela aquisição dos poços,  

adequação dos recursos do SAMU, ambas aquisições muito importantes ao município. 

Quero fazer um registro aqui e dizer que o açude de capoeira já tomou vinte 

centímetro de lamina de água o que é muito bom, ate porque é o manancial que 

abastece nossa cidade e agente fica muito feliz, como também dizer que no próximo 

domingo dia de São José, lá na será da quixaba vai ter a excursão para festejar são 

Jose. Com a palavra a vereadora Lidianny, pela ordem, quero também informar que 

Domingo haverá missa no São José de Jota, que já é tradição e todos estejam 

convidados. O vereador Edcarlos também informou o trido na comunidade lajedo, 

onde o Padroeiro é São José. O presidente Francisco endoçou a credibilidade a são 

Jose que é padroeiro das chuvas, e que é sempre bom agradecer a Deus e a São Jose 

pelas boas chuvas que estão ocorrendo em nosso município. Passando ao pequeno 

expediente concedo a palavra ao vereador Damião Aires, primeiro quero agradecer ao 

vereador Edcarlos em mostrar que não só tem compromisso com a gestão e se 

preocupa com a população que votou nele, sobre os 16 poços, que vem das outras 

gestões, o prefeito Arimateia foi infeliz em não assinar, digo isso com qualquer 

administração seja qual for, não estou aqui para amenizar ninguém. Sobre a questão 

das feiras, o senhor vereador Zé Nilton foi infeliz com suas palavras em mandar as 

pessoas ter paciência, desafio o senhor ir comigo em dez casas no município de santa 

Teresinha, que tem cinco seis filhos e recebe simplesmente a Bolsa Família, quando 

compra a sandália e o material escolar não sobra nada vereador, todos aqui sabem da 

situação, mas ninguém sabe como eu que tenho comercio, desculpe eu falar assim, 

mas seja qualquer um aqui que falar assim vou rebater, como também quando eu 

disser algo pode rebater. Mas se tiver como apressar vamos fazer isso ou então não 

devias ter sido aprovado, sou favorável aprovar tudo mais para colocar em pratica. 

Quero parabenizar a gestão sobre a questão dos poços, todos merecem mais o mais 

merecido é dona Iracema é a principal, e acho que nessa inauguração eu vou bater lá. 

Eu parabenizo pois todos nos sabemos que a população de santa Teresinha vem de 

cinco anos de seca e só quem sabe o que é água é quem viveu essa seca, quando 

muitas pessoas viam a nossa cidade pegar água de moto, outros como Dede Mineu, 
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Alfranio levava água para o gado de carro, então se tem 16 poços por que barrar, não 

tem justificativa e acho sim se os poços fossem pra mim, mas se é para o bem da 

comunidade, vamos ser coerentes e fazer o melhor. Quero agradecer a todos. Muito 

obrigado. Faculto a palavra ao vereador Pedro, senhor presidente, falando sobre o 

vereador Lila, quando for segunda feira eu vou ver se a bomba que recebemos esta em 

ordem e vou colocar no lugar na praça, sobre as arvores que vossa excelência solicitou 

vou providenciar, pois o senhor falou certo, a vereadora Lidianny falou sobre as 

cirurgias, santa Teresinha esta de parabéns de ter o medico Dr. Rui e Rui Filho das 

ultrassonografias, sou testemunha em Patos, quando tem dia que o Hospital não tem 

nem gases, nem linha para uma sutura, não tem remédio, isso patos que tem cento e 

sete mil habitantes, Santa Teresinha tem cinco e poucos, lá não tem nada minha filha é 

dentista em um postinho e não tem material pra fazer uma obturação, é uma 

vergonha e nós aqui temos demais, nós aqui estamos trabalhando dois expedientes. 

Nosso amigo Zé Nilton falou sobre as feiras, e o vereador Menon falou por que aprovar 

se não pode dar, mas nós sabemos que esse mês caiu à arrecadação, no mês que vem 

talvez também venha menos verba, mas agente tem o maior interesse de distribuir 

essas feiras com muita seriedade, sem política com amor aqueles que mais precisam e 

sei que esse é o desejo de todos nos vereadores, sei que reclamação vão existir, mas 

que seja minoria. Por fim quero agradecer a deus por esse dia não só para mim e 

minha família, mas todos que estão aqui presentes, e se deus permitir estaremos na 

próxima sessão. Faculto a palavra ao vereador Lila, senhor presidente, na questão das 

feiras, temos a certeza que muita gente esta precisando, e quem tem fome não pode 

esperar, então que se agilize o mais rápido possível, hoje vi uma atitude muito bonita 

do vereador Pedro, quando uma pessoa o procurou e ele contribuiu pra fazer um 

arremedei  como chega a mim e eu também faço isso e sei que chega aos senhores 

também por isso que lhes digo que quem tem fome não pode esperar. Vereador Pedro 

pediu licença e disse, acontecesse que se começar e no mês seguinte não poder mais 

fica pior. Sobre o repasse que esta caindo, você ver que o ex prefeito Arimateia, fazia 

malabarismo para manter funcionando as coisas,  sei das dificuldades do nosso 

município e que atravessa o nosso País. Obrigado senhor presidente. Concedo a 

palavra a vereadora Lidianny, voltando a essa segunda fala eu gostaria de discutir um 

pouquinho sobre o projeto da Cultura, quando o vereador Salomão falou e disse que 

agente silenciou, quero falar que quando a gestão anterior colocou o projeto, em 

nenhum momento fui contra, fui contra aos cargos abusivos que tinha no projeto, pós 

ao meu ver não era um projeto Cultural, era um projeto político e agora agente ver 

que é um projeto voltado totalmente para a Cultura, e quando diz que silenciamos, 

isso não aconteceu, apenas a Prefeita solicitou o Projeto para fazer as adequações e ira 

mandar o projeto em ordem, nós apenas concordamos com o que foi requisitado aqui. 

Na gestão anterior quando agente se pronunciou sobre cargos abusivos em nenhum 

momento agente viu a situação aqui querer rever o projeto, então minha visão em 

relação ao projeto foi essa. A vereadora Célia pediu aparte, e disse o que mudou em 
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relação aos cargos antes e agora. Lidianny, diminuiu em muito a quantidade de Cargos, 

Célia, o projeto atual acrescentou cargos. Lidianny, se não me engano o outro projeto 

eram dezesseis cargos.  Célia o projeto atual aumentou se não me engano eram 

apenas três cargos o projeto anterior. Lidianny, então vamos fazer o seguinte vamos 

analisar os dois projetos e discutir n audiência pública é um pedido meu senhor 

presidente. Gostaria também de pedir aqui uma certa paciência as pessoas que estão 

procurando a secretaria de Infraestrutura na questão de iluminação pública e conserto 

dos postes, sabemos da preocupação das pessoas com os casos de roubos que vem 

ocorrendo e lês querem que suas casas fiquem iluminadas e sou a favor de suas 

reivindicações, mas já foi agilizado a lista de material para a compra desse material, 

não esta tendo verba para isso. Mas se deus quiser vai ser solucionado assim como 

aqui na cidade o problema de lâmpadas que já foram solucionados quase todos e o 

gasto foi grande para deixar tudo em ordem, mas com paciência tudo ira ser 

solucionado. Em relação as feiras, sou totalmente favorável a essas doações, sei que a 

prefeita tem uma certa preocupação de agilizar isso, agente só não tá tendo recursos 

agora, mas tenho conhecimento das pessoas que realmente são necessitadas e eu 

mesmo já presenciei varias pessoas de extrema necessidade, eu mesmo doei uma 

cesta básica o ano passado em uma comunidade rural e vislumbrei a sua grande 

carência. Então quero dizer que sou favorável e assim que der a prefeita vai fazer isso 

e destinada realmente a quem precisa. Agradeço a presença de todos, e que 

continuem se fazendo presente as reuniões e que Deus abençoe a todos nós. Muito 

obrigada. Após ouvir as palavras da vereadora Lidianny, eu queria fazer um apelo ao 

vereador Pedro pra ver a questão daquele grupo da Quixaba, pois invadiu o mesmo, as 

portas estão deterioradas como todo o prédio público, de principio fazer pelo menos o 

serviço do portão para que as pessoas não deteriorem o prédio, lá não esta havendo 

aulas esse ano, ma pode um dia voltar e pode ter uma serventia para reuniões da 

comunidade. Faculto a palavra ao vereador Jose Batista nesse segundo momento, 

quero agradecer a senhora prefeita, pela reforma que esta fazendo no colégio da 

Fazenda tamanduá, como também quero dizer ao vereador Menon que deixou claro 

em seu pronunciamento que o vereador Zé Nilton fosse contra a distribuição das 

cestas básicas, vossa excelência mora aqui em santa Teresinha e conhece a cidade 

muito mais do que eu e tem conhecimento que no governo de Dr. Rui há quase dez 

anos ele distribuía trezentas cestas básicas, depois desses quase dez anos esse numero 

deve ir para quantas, com transparência deve ir para umas quinhentas cestas básicas. 

Então como se pode fazer uma doação de quinhentas cestas básicas em uma situação 

que se encontra o nosso município. Quero dizer a vossa excelência que tem casos 

isolados e que devem ser ajudados de outra maneira. Também quero pedir ao 

vereador Pedro Sopa, que vai visitar o colégio da Quixaba, que também visite do 

Várzea Redonda, que também tem muita coisa pra ser reformado. Por hora era essas 

minhas palavras e muito obrigado. Faculto a palavra ao vereador Salomão, senhor 

presidente e senhores vereadores, enaltecer aqui a questão proferida por Edcarlos 



19 
 

referente ao SAMU e com certeza se prestara um serviço bem melhor e dizer que esse 

é um fruto de um trabalho anterior que conseguiu o ultimo SAMU já conseguida na 

Paraíba, de lá para cá ninguém mais conseguiu. Apesar das solicitações constantes, 

pois é um grande serviço em qualquer município. A questão dos poços aqui colocada 

pelo vereador Edcarlos, nada contra, acho que todos os sítios precisam de poços 

artesianos e aqui apenas fazendo uma observação quanto a questão de prioridades, 

lameirão eu acho que é carente de água, só que existe alguma, como é o caso de João 

Carolino, onde existe um poço bem próximo que é o de Manezinho, então essa linha 

de prioridade tem que ser observada por qualquer gestão, acho a Lajedo bem mais 

Carente de que qualquer outra região do Município como bem falou aqui a vereadora 

Célia, não que outras comunidades não necessitem. Também não falei no primeiro 

expediente no abuso de poder nessas batidas, que estão sendo constantes no 

município como foi vitima hoje à noite o vereador Menon, onde você não pode mesmo 

o veiculo estando em atraso ser apreendido estando parado, então a legislação não 

prevê  e isso é ilegal e configura-se em abuso de poder. Também me acostar aos votos 

de pesar aqui direcionado a pessoa de Samuel, que era muito meu amigo e não sabia 

que tinha falecido para quem  deixo as minhas condolência. Quanto à questão das 

cestas básicas somos plenamente favorável, apenas pontuar o que o vereador Zé 

Batista disse que na outra gestão eram dadas apenas a algumas pessoas, claro nunca 

vai se atingir a sua totalidade, na verdade foi distribuídas varias cestas básicas, foram 

suficientes, claro que não, como vai ser insuficiente as que vão ser programadas agora, 

não da para atender a demanda, o que eu sugeriria era que fosse criado logo essa 

comissão, para que no momento oportuno tudo já esteja pronto a fazer as doações, 

por fim senhor presidente, não entendi a fala da vereadora Lidianny, quanto aos 

cargos nessa veio sete cargos a outro se não me engano eram apenas três os outros 

eram transportados da secretaria de origem a Secretaria de educação, que é o que 

pedimos para ser feito no projeto atual e eu tanto voto em um como no outro. Por fim 

o dia de São Jose que precisa ser comemorado mais do que nunca, pois depois de seis 

anos estamos tendo um inverno que tá dando uma boa promessa que vai ser um 

grande inverno. Então mais que nunca devemos agradecer e rogar para que continue 

abençoando que nunca mais tenhamos um período tão longo de estiagem. Muito 

obrigado. Faculto a palavra ao vereador Edcarlos, senhor presidente, como meu 

tempo não foi suficiente na primeira oportunidade e como líder eu queria repassar 

que a senhora prefeita esta muito feliz pelo medico Dr. Rui Pontes esta aqui no 

município realizando estas pequenas cirurgias que foram abordadas pelos vereadores 

Zé Batista e Lidianny, e como a população precisa muito realizou ate consultas, 

também destacar a presença do Dr. Luiz que esta realizando também 

eletrocardiogramas e dando os laudos necessários, como também as ultrassons que 

estão sendo realizadas que já vem da outra gestão, inclusive hoje ao visitar a unidade 

de saúde encontramos lá o medico Dr. Rui Filho com mais de quarenta pessoas para 

realizar as ultrassonografias. Também me esqueci de dizer que segundo informações 
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recebidas da secretaria de saúde, o NASF, está prejudicado por falta de informação da 

outra gestão após as eleições onde não mandavam as informações das pessoas que 

estavam sendo atendidas, o município esta perdendo oito mil reais de custeio nos mês 

de janeiro e fevereiro e março ate o presente também não veio recursos, mas o 

Secretario já está entrando em contato com o Ministério da Saúde, para ver as 

pendências e solucionar o problema. Voltando a questão das feiras hoje pela manhã na 

visita da unidade de saúde a prefeita se deparou com uma senhora lá do Aroeira que 

veio pessoalmente pedir a ela, então ela esta totalmente ciente e já estava, pois nos 

atendimentos que ela realiza na Prefeitura muitas pessoas vem solicitar essas cestas 

básicas e ela já vem dando contribuições de forma simbólica, dentre outras ajudas 

como papel de água, energia, bujão de gás etc., mais vamos cobrar dela para que 

agilize essa distribuição, o vereador Menon está corretíssimo,  quem tem fome tem 

pressa. Obrigado senhor presidente. Após ouvir as palavras do vereador Edcarlos 

encerramos o pequeno expediente, passando as votações, coloco em discussão o 

parecer da comissão de Legislação Justiça e Redação, ao projeto de Lei nº 03/2017, 

que dispõe sobre o reajuste do magistério Publico Municipal e dá outras providencias. 

O parecer do relator Eriosman Alves do Nascimento  é pela aprovação da matéria e foi 

acompanhado pelos demais membros. Em discussão; com a palavra o vereador 

Edcarlos, Senhor presidente acho que como se trata de aumento aos professores, seria 

justo que eles estivessem presentes apesar de saber que foi cumprido o que determina 

o governo Federal. Continua em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco 

em primeira e única votação, quem for pela sua aprovação permaneça como está, 

aprovado por unanimidade, coloco em discussão o parecer da Comissão de finanças, 

Tributação e Administração ao mesmo Projeto, que também é pela aprovação da 

matéria; não havendo quem queira discutir, em votação quem for pela sua aprovação 

permaneça como está, aprovado. Após aprovados os pareces coloco em discussão pó 

Projeto de lei a que se refere os pareceres, não havendo quem queira discutir, coloco 

em primeira votação, quem for pela aprovação permaneça como está, aprovado, em 

segunda votação, quem for pela aprovação permaneça como esta, aprovado por 

unanimidade. Coloco em discussão o Projeto de Resolução nº 02/2017 que dispõe 

sobre alteração do “Caput do Art. 6º da resolução nº 02/90(Regimento Interno) para o 

biênio 2019/2020 e da outras providencias, o Parecer da Comissão de Legislação é pela 

aprovação da Matéria, em discussão o parecer,  o vereador Edcarlos, pediu informação 

sobre a data da realização da eleição. O presidente informou que será dia 31 de março 

as 15:00horas em sessão extraordinária. Não havendo mais quem queira discuti-la 

coloco em primeira e única votação, quem for pela sua aprovação permaneça como 

esta. Aprovado. Em discussão o projeto de Resolução 02/2017 que antecipa a eleição 

da mesa, em primeira votação quem for pela sua aprovação permaneça como esta, 

aprovado, em segunda votação, quem for pela sua aprovação permaneça como está. 

Aprovado por unanimidade. Coloco a apreciação dos senhores ainda  os 

requerimentos 011/17 da vereadora Lidianny, que solicita votos de aplausos, 010/17, 
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da vereadora Lidinny, que pede recuperação de mata burro, 09/17, que pede 

construção de mata burro, todos já foram discutidos na sessão passada, coloco em 

votação, quem for pela as suas aprovações permaneça como está, aprovados. Coloco 

em discussão o requerimento 012/2017 do vereador Eriosman Alves do Nascimento, 

que pede arborização da escola municipal Pedro Soares de Almeida. Não havendo 

quem queira discuti-lo, coloco votação quem for pela sua aprovação permaneça como 

esta, aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar dou por encerrada a 

presente sessão e convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária do dia 

31 de março as 15:00 horas para escolha da mesa diretora para o biênio 2019/2020. 

Como também sessão ordinária no mesmo dia as 17:00 horas. Esta encerrada. 

Sala das Sessões Plenário Francisco Corcino de Medeiros, 17 de março 2017. 

 

 


