
Ata  da  Primeira  Sessão  ordinária  da
Câmara  Municipal  de  Monte  Horebe,
Estado  da  Paraíba,  Primeiro  Período
Ordinário,  com  tudo  adiante  se
especifica.   

Ao dia 01 de fevereiro de 2019, as 17:00 horas (horário local) o poder legislativo deste

município  esteve  reunido na  Câmera  Municipal  do  mesmo,  o presidente  da  câmara

“Cabo Sula” salda a todos os presentes. Vereador “Zé Nilton” e “Torrado” pedem a

leitura da ata. Presidente da câmera começa a leitura da ata, termina de ler a ata afirma

entregar  a  copia  aos  vereadores.  Palavra  do  vereador  “Zé  Nilton”  salda  a  todos  e

parabeniza o presidente pela a leitura da ata, pediu a copia da ata para provar que não

falou nada contrario, fala que não votou a favor de totós os projetos, mas, respeita, fala

nas terras a serem cortadas e ressalta que as maquinas são poucas; propôs ou presidente

pensar melhor no corte de terra para investir em ferramentas para os agricultores, pede

para  passar  pedidos  ao  prefeito  compra  de  arado  para  a  população,  ajude  a  todos.

Presidente fala em seguida e fala que apóia seus pedidos. “Torrado” salda a todos, pede

para respeitar o regulamento da casa e disse que não ia votar em projetos que não sabe,

nos próximos projetos pede para antecipar os projetos três dias antes da sua votação. O

presidente  “Cabo  Sula”  fala  que  todo  o  vereador  tem acesso  aos  projetos  antes  da

votação  e  ler  com calma  para  votar  consciente.  “Nenem Pessoa”  salda  a  todos  os

presentes e aos internautas, fala sobre a ladeira de Santa Fé que foi liberada, fica mais

feliz por ter sido um requerimento dele, fala de outra obra que fez grande importância a

ser feita  é a ponte que da acesso a São José de Piranhas,  parabeniza  a  gestão e se

despede no primeiro momento. “Cabo Sula” passa a palavra para o vereador “Soares”:

Salda a todos os presentes e internautas, parabeniza a gestão pelo trabalho de corte de

terra na região, agradece por os dois tratores que está até suprindo toda a demanda.

Deixo o sentimento à família Bento pelo o falecimento do senhor Nozinho, “nada somos

nada vamos ser além de voltar pro mesmo pó”, despede e fala que a casa está sempre

aberta para discutir os projetos. O presidente passa a palavra para o vereador “Edigley”:

Salda a todo publico e internauta, pede aos colega que sexta entra com um requerimento

de  habilitação  social  e  explica  que  o  mesmo é  um incentivo  os  alunos  a  tirar  sua

habilitação, ao vereador “Torrado” que escute com atenção, fala do projeto 004 que só

será pago quando passa dos 100 quilowatts, só dois município não tem essa taxa que é

Monte Horebe e Carrapateira, agora com a provação da mesma só uma cidade vizinha,

Fala  sobre  o  áudio  de  um vereador  falando  em uma  radio  dizendo  que  Edigley  é

https://www.google.com/search?q=quilowatts&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiqirOu0qzgAhUQJLkGHXOzCcwQBQgqKAA


encabrestado, pede respeito, parabeniza o prefeito pela a volta da cultura do algodão.

Fala que se sente ameaçado por áudio em grupo de whats. O presidente passa a palavra

ao  vereador  Joaquim:  “Joaquim”  se  abstém.  “Cabo  Sula”  passa  a  palavra  para  o

vereador Valtiere: Salda a todos os presentes e interruptas, pede desculpas por atraso,

fala sobre a cessão anterior que foi conturbada e que essa está sendo calma alega que o

que esta sendo discutido não fique só em palavras mais em ações. A PB 311 que faz

ligação com São José de Piranhas. Menciona também sobre o corte de terra que todos

estão sendo beneficiados,  argumenta  sobre a  perseguição aos  “Pessoas”  e  que não

foram atendidos, hoje todos estão sendo beneficiado, comenta sobre as cidade vizinha

que não os mesmo benefício, garante ter visitados escolas e alega esta todas reformadas,

parabeniza secretária de educação por esse serviço, fala sobre a educação de jovem e

adultos  (EJA).  Argumenta  sobre a  licitação  da  construção da  policlínica,  fala  sobre

recursos  assegurados  ao  estádio  de  futebol,  da  boa  noite  ao  publico  se  despede.

Presidente ressalta as obra que estão sendo feita, passa a palavra a uma pessoa presente.

“Dede Solom”: cobra o forro dos idosos da boa noite se despede. Presdente fala que vai

ser atendido seu pedido para fevereiro. “Zé Nilton” se abstém. “Torrado” comprimenta

novamente  a  todo  o  publico  fala  sobre  a  cobrança  de  arados,  requerimento  as

maquinários para o corte de terra, responde ao vereador Edigley que falou sim, mas,

sempre teve respeito, apenas cobrou, desejo a todos um bom fim de semana se despede.

“Cabo  Sula”  Passa  a  palavra  a  “Nenem  Pessoa”:  se  obstem.  Soares  despensa

cumprimenta já feito no primeiro horário, parabenizar o presidente pela a democracia

que é um direito de todos, parabenizo aos colegas vereadores por amônia por as falas

sem agressividade, se despede do publico e deseja um bom fim de semana. “Edigley

salda a todos e pede reparo na parede do açude Aldo que se transborda tem prejuízo.

Torrado toma a fala do vereador sem permeação e é interrompido pelo o presidente e a

fala volta ao vereador Edigley, agradeceu e deseja um feliz final de semana. “Joaquim”:

salda a todos os presentes e aos internautas agradece ao prefeito pela a ladeira de Santa

Fé ter sido concluída, fala sobre as oportunidades que vão surgi com o concurso afirma

que votou em todos os projetos para melhoria  da nossa cidade,  cita  obra que virão,

deixo um abraço a todos deseja um bom fim de semana. “Valtiere”: cumprimenta a todo

o publico, Cabo Sula faz uso da palavra para falar que o vereador Soares vai se ausentar

por motivos pessoais ( Vai viajar) seguindo o uso da palavra ‘Valtiere” alerta sobre as

agressões verbais feitas em redes sociais, fala sobre nossa conterrâneo professora de

bale, lança desafio a “Torrado” para próxima cessão trazer provas e fatos reais de uma



gestão melhor de que a gestão do prefeito Marcos Eron, encerra agradecendo a Deus e

ao presidente da câmara e ao publico. Presidente agradece  a todos e declara encerrada a

sessão as 18:55 horas.                         

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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