Câmara Municipal de Nova Floresta
CASA ELPIDIO SABINO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: José Leonardo da Silva

ATA LEGISLATIVA
ATA DA 14ª (DÉCIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO DA 14ª (DÉCIMA
QUARTA) LEGISLATURA DO ANO DE 2019, DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA
FLORESTA/PB.

No dia 23 do mês de Maio de 2019 às 19hs e 30mim na sede da Câmara Municipal de Nova
Floresta/PB. Reuniu-se o Poder Legislativo, estando presente o Sr. José Leonardo da Silva –
Presidente, Robson Tiago Ribeiro de Lima – Vice-Presidente, Francisco Jácio da Silva – 1º
Secretário, Sérgio Augusto de Andrade Lima – 2º Secretário e os seguintes vereadores:
Claudemir Gomes da Silva (Mimo), Gean Carlos Ferreira, João Marques do Nascimento, Tomaz de
Pontes Bernardino e a Srª. ver. Josefa Robélia P. Silva Oliveira. Foi aberta a presente sessão, o Sr.
Presidente convidou a fazer parte da mesa o Sr. Jarson |Santos da Silva e o Dr. José Aguinaldo C.
de Azevedo – Assessor Jurídico desta Casa, pediu ao 1º Secretário Francisco Jácio, que fizesse à
leitura da ordem do dia e da Ata da Sessão anterior, que foi lida e Aprovada. Dando continuidade a
presente sessão, o Sr. Presidente José Leonardo da Silva, comunicou a todos os Srs. vereadores
que a presente sessão é exclusiva para votação do Processo TCE/PB nº 06229/18, PCA –
Prestação de Contas Anuais de 2017 do Sr. Pref. Municipal Jarson Santos da Silva, já discutida e
Aprovada em sessão plenária realizada no TCE/PB, publicada no diário oficial eletrônico em 28 de
março de 2019. O Sr. Presidente José Leonardo informou aos Srs. vereadores que recebeu na
ultima sexta-feira dia 17 de maio o Projeto de Lei nº 009/2019 do Poder Executivo que reajusta os
valores dos vencimentos dos profissionais do Magistério do município de Nova Floresta/PB epede
ao 1º Secretário da Câmara, que proceda a distribuição de cópias com as comissões e os demais
vereadores desta Casa e em seguida consulta o plenário da Casa de Elpídio Sabino de Oliveira, a
respeito da matéria ora apresentada e mediante a decisão do plenário, marca para a próxima
segunda-feira dia 27/05/2019, sessão ordinária para apreciação e discussão do referido projeto,
tendo em vista se tratar de matéria de urgência, pois é de interesse dos servidores do magistério
público municipal que seja aprovado o quanto antes. O Sr. Presidente pede ao 1º Secretário da
Casa Sr. vereador Francisco Jácio da Silva que receba os pareceres das respectivas Comissões
desta Casa Legislativa e em seguida declara aberta as discussões para colocar em votação o
referido Processo TCE/PB nº 06229/18. O Sr. Presidente José Leonardo facultou a palavra ao Sr.
ver. Claudemir Gomes da Silva(Mimo), a Srª ver. Josefa Robélia que fizeram alusão as contas do
Sr. Prefeito Jarson Santos da Silva ora em discussão. O Sr. Presidente José Leonardo da Silva,
falou sobre o referido Processo TCE/PB nº 06229/18, que já foi apreciado pela corte de contas do
nosso estado de forma unanime e concluiu sua fala dizendo que iria colocar para apreciação e
votação no Plenário da Casa de Elpídio Sabino na presente sessão. Em seguida facultou a palavra
ao Sr. ver. Francisco Jácio da Silva que antecipou seu voto se dizendo contrário a decisão do TCE
e ressaltou ainda que irá respeitar a decisão dos demais colegas vereadores. Em seguida, após os
debates e questionamentos contrários e positivos, o Sr. Presidente José Leonardo colocou em
votação o Processo TCE/PB nº 06229/18, que foiAprovado por 06(seis) favoráveis e 03(três) votos
contrário. O Sr. Presidente José Leonardo declarou APROVADO por maioria as contas do Sr.
Jarson Santos da Silva referente ao ano de 2017, seguindo o voto do Tribunal de Contas da
Paraíba. O Sr. Presidente facultou a palavra novamente e os Senhores vereadores, João Marques
do Nascimento, Robson Tiago Ribeiro de Lima, Tomaz de Pontes Bernardino e Sérgio Augusto de
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Andrade Lima, usaram a tribuna desta Casa, fizeram referencias as contas ora aprovadas e falaram
da decepção com os colegas vereadores que se posicionaram contrário a aprovação e
parabenizaram o Sr. Jarson Santos da Silva – Prefeito, pela Aprovação de suas contas. Mais uma
vez os Senhores Claudemir Gomes, Francisco Jácio e a Srª. ver. Josefa Robélia, foram à tribuna,
se justificaram falando o porquê votaram contrário as contas de 2017 do Prefeito Jarson Santos,
apesar da Srª. Josefa Robélia se dirigir ao Sr. Prefeito fazendo elogios ao trabalho que vem
executando ao longo desses dois anos e cinco meses de sua gestão. Usou da palavra ainda o Sr.
ver. Robson Tiago, parabenizando o Sr. Prefeito e agradeceu a equipe de enfermagem pelo seu
dia. O Sr. Presidente facultou a palavra ao Sr. Pref. Jarson Santos da Silva, que agradeceu aos
Srs. vereadores pela aprovação de suas contas, lamentou a atuação dos vereadores de oposição
que não concordaram com o parecer técnico do TCE/PB, mostrou-se indignado com os
pronunciamentos feitos pelos seus opositores na Casa de Elpídio Sabino de Oliveira. É para
constar em Ata será lida e se aprovada será assinada pela Mesa Diretora da Casa de Elpídio
Sabino de Oliveira. Nova Floresta/PB, 23 de Maio de 2019.
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