
Ata  da  Primeira  Sessão  Extraordinária
da Câmara Municipal de Monte Horebe,
Estado da Paraíba, Pós-Segundo Período
Ordinário,  com  tudo  adiante  se
especifica.   

Aos 25 de janeiro de 2019, as 17:00 horas (horário local)  o poder legislativo deste

município esteve reunido na Câmera Municipal do mesmo, para avaliação de 7 (sete)

projetos sendo: 

 Projeto  001/2019:  Revisão  geral,  anual  da  remuneração  de  dos  servidores

públicos do quadro do poder executivo municipal;

 Projeto 002/2019: atualização do piso salarial dos professores da educação do

município;

 Projeto 003/2019 Alterar a lei municipal de n° 335 de agosto de 2017 e instituir

o  piso  salarial  dos  agentes  comunitário  de  saúde  e  agente  de  combate  a

endemias e de outras providencias necessárias;

 Projeto  004/2019:  Institui  e  dispõe  sobre  a  contribuição  para  custeio  de

serviços de iluminação publica previsto no art. 149-A da constituição;

 Projeto 005/2019: Dispõe sobre o plano de cargo e carreira dos servidores da

Prefeitura de Monte Horebe e da outras providencias;

 Projeto 006/2019: Regulamenta o concurso publico para provimento de cargos

do quadro permanente de pessoas da prefeitura de municipal de Monte Horebe

e adotar outras providencias;

 Projeto  007/2019:  Dispõe  sobre  a  estrutura  administrativa  da  prefeitura

Municipal de Monte Horebe e dão outras providencias.

O presidente (Cabo Sula) Inicia a cessão saldando a todos os presentes, e expõe a pauta

do dia.  Junior  Guarita  faz a leitura  da pauta,  explica a  importância  dos projetos  e

justifica o porque da votação em bloco. O presidente passa a palavra para o vereador

Zé Nilton. Zé Nilton salda o publico, expõe sua opinião sobre o projeto 004, que de

acordo é  polemico,  e pede que o projeto seja  tratado com mais  “profundidade”,  e

encerra a primeira fala. A fala então é passada para “Torrado”, que também salda os

presentes, o vereador que não vota a favor do projeto 004, e justifica que sua decisão é

com base na situação financeira  da população e  finaliza  sua primeira  fala  pedindo

copia da ata. Em seguida o vereador “Nenem Pessoa” faz uso da palavra elogia dos

projetos parabeniza a gestão municipal pela a preocupação com seus colaboradores,



finaliza frisando a importância do reajustes citados nos projetos 002e 003 para classe

que os representam. O vereador “Soares” Faz uso da palavra assim como os colegas

salda o publico presente, e expõe ser contra o projeto 004, e questiona o tribunal de

contas e sua atuação (nos 004),  e  finaliza  sua fala  agradecendo a todos e pedindo

revisão do projeto. É passada a vez para o vereador “Junior Guarita”, que assim como

os demais salda a todos os presentes, explica a importância da aprovação de todos os

projetos, e enaltece a gestão municipal, e ainda equipara do município com as cidades

circunvizinhas, e gestões passadas. Junior ainda em sua fala faz leitura de 1 (um) do

projeto 004, para dar ênfase a importância da votação favorável  para a gestão, tendo

em vista  que  a  mesma  poderia  ser  penalizada  pelo  descumprimento  da  ordem do

tribunal de contas. O vereador Edigley salda a todos, faz uma ressalva e parabeniza a

vaga destinada a coveiro e expõe esperava mais vaga para o concurso (projeto 006),

mas confirma a votação no bloco (projetos), o mesmo prefere não se prolongar e pede

que se possível analise a retirada do projeto 004, do bloco de votação. Joaquim assim

como  os  colegas  salda  a  população  presente,  parabenizar  a  gestão  municipal,  e

ressaltou a importância dos servidores publico e dos estudos para desenvolvimento dos

jovens, e afirmou votar a favor de todos os projetos. Valtiere também salta o publico

presente e os internautas, frisa a importância dos servidores publico, explana a crise

que  atinge  todos  os  municípios,  enaltece  a  gestão  municipal,  no  que  se  refere  ao

trabalho que esta sendo realizado, ainda em sua fala explica a importância do projeto

004, durante sua fala o vereador Nenem Pessoa pede para fazer uso da palavra e afirma

votar-nos 7 (sete) projetos.Valtiere finaliza sua fala agradecendo a todos presentes. No

final das primeiras fala o presidente “Cabo/ Marcio” propõe que os projetos sejam

votados em bloco e quem se opuser a algum, faça justificativa em ata. Ao final da

votação todos os projetos foram aprovados por maioria absoluta, sendo 001, 002, 003,

004, 005, 006 e 007 com o total de 08 (oito) votos e o projeto 004 com 05 (cinco)

votos, pois os vereadores Soares, Zé Nilton e Torado se abstiveram de votar neste

projeto. Da se inicio ao segundo momento de fala onde, Zé Nilton, Nenem Pessoa e

Edigley se abster do uso da palavra Vereador “Torrado”, disse não votar no projeto

004, pois estaria votando contra o povo e se despedi do publico saldando-os. Vereador

“Soares”, parabeniza aprovação dos projetos, e pede a revisão por parte TC (Tribunal

de contas), projeto 004, no qual votou contra, saldou o publico e se despediu. Vereador

“Junior Guarita” menciona as obras e projetos pela atual gestão, explana a importância

da votação dos projetos para o desenvolvimento do município. Vereador Joaquim mais



uma vez parabeniza a nova gestão, declara jamais deixar de votar nos projetos, que

tragam melhoria para o município. Valtiere em sua ultima fala e em tom de indignação

cita “não da para ouvir e ficar calado, não da para sentir dor e não gritar”, e reforça o

porquê votou em todos os projetos. Ao fim da seção reitera de que todos os projetos

foram  aprovados  por  unanimidade  e  agradece  a  presença  de  todos  os  munícipes

presentes. Eu MARIA AUDINEIDE SOUSA secretária Ad-Hoc desta casa a escrevi.
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