Ata de N°16\2022
Ata da Sessão Ordinária, realizada no dia 08 de Novembro de 2022, ás 09h00min na
Sala de Sessões da Câmara Municipal de Mãe D `àgua-PB.
Aos 08(oito) dias do mês de Novembro de 2022(dois mil e vinte e dois) em sua sede
localizada á Rua Leonardo Camboim, número 01(um), ás 09h00min na sala de Sessões
neste município, foi realizada a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Mãe D´água,
Casa Carmita Dantas, sob a Presidência do vereador Luíz Nunes da Silva, e secretariado
pelo vereador Andrew Wilker Lucena Oliveira que inicia a sessão com a chamada
Regimental havendo número legal de vereadores com acento na Casa, com falta
justificada do Vereador Kildemir Monteiro, a Sessão segue com a leitura da Ata
anterior, que ao ser lida o presidente solicita a sua votação. Ata aprovada por
unanimidade, em seguida o presidente pede a proteção de Nossa Senhora das Dores e
em nome do povo de Mãe D´água, declara aberta a presente Sessão com o PEQUENO
EXPEDIENTE Projeto de Lei nº12\2022 Estabelece Diretrizes para a Política Municipal
na Primeira Infância e o Plano Municipal pela Primeira Infância 2022-2032, terminada
a leitura das matérias o Presidente convoca os vereadores para apresentarem seus
discursos e por ordem alfabética o vereador Nelson, usa a tribuna onde saúda a todos
os presentes, a Assessora Jurídica bem como a Advogada Micaely Monteiro, faz um
agradecimento pelo pleito recentemente realisado e a todos que confiaram em seu
trabalho, votando em seus candidatos sem receber nenhum benefício em troca do seu
voto. Ressalta sobre um fato ocorrido antes das eleições no qual o mesmo e seus filhos,
foram vitímas de espancamento por parte de algumas pessoas que não aceitam a
oposição na nossa cidade, no qual havia licença para que houvesse o ato político dentro
da legalidade com planfetagem e carreata e por conta de ameaças não puderam
realizar o evento. Fala ainda que houve negligência por parte da polícia que não
realizou a segurança, que precisa haver nos dias que antecedem esse tipo de
acontecimento que é as eleições, fala ainda de cestas básicas que estão sendo
distribuídas inregularmente deixando de atender as famílias mais vulnéraveis da nossa
cidade, ao contrário do que fez quando conseguiu a distribuição através da CEMA e

que ajudou a muitas famílias nas comunidades rurais, sem perseguição política
beneficiando a quem mais precisava ao contrário do que fez o prefeito. Sem mais nada
o vereador Nelson agradece e encerra sua fala. Seguindo a chamada o vereador
Valdemir é convidado para apresentar seu discurso, onde saúda a todos os presentes,
a Mesa Diretora já mensionada anteriormente e inicia falando do Projeto de Lei
apresentado, corrigido pela assessoria que tem como praso determinado de 10 anos,
legalisado e importante para as crianças e os adelescentes, fala das eleições ocorridas
anteriormente do êxito que teve o candidato João Azevedo, que conseguiu se reeleger
como Governador com expressiva soma de votos, inclusive aqui na nossa cidade
obteve um resultado satisfatório na sua candidatura, ressalta sobre o discurso do
vereador Nelson onde faz acusações a ele e ao Prefeito Cirino, sobre o ocorrido no
sabádo que antecedeu as eleições, ao contrário do que o nobre vereador falou não
compactua com violência e muito menos contribui com esses desmandos, fala ainda
que o evento programado pela oposição não ocorreu por falta de pessoas e não pelo
o ocorrido nesta noite. O vereador Nelson pede a parte e afirma que os representantes
do partido do Prefeito são responsáveis pelo ocorrido e os fogos que foram soltos, o
vereador Valdemir rebate e não concorda com o seu discurso, em fazer acusações que
incentiva a violência e a desordem na nossa cidade. O vereador Valdemir agradece a
atenção de todos e deseja a todos os que obteveram êxito no pleito que façam um
trabalho de igualdade para o povo em geral, sem mais nada encerra sua fala. O
Presidente passa para a ORDEM DO DIA Projeto de Lei nº12\2022 votado e aprovado
por unanimidade, sem mais nada a sessão é encerrada e os trabalhos desse dia.
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