ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO
SEGUNDO PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
AREIA-PB, NO DIA TRÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E
DEZESSETE.

Aos (03) três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete,
às dezenove horas, reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal de
Areia-PB, os membros do Poder Legislativo local. Efetuada a chamada
verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Ana Paula Gomes Pereira
Gonzaga; Edvaldo Batista de Souza; Ivano Cassimiro dos Santos; Luiz
Francisco dos Santos Neto; José Ronaldo Maximino de Souza; Nelma
Carneiro Cavalcante; Francisco dos Santos Júnior; Vanilda Honório da
Silva; João Carlos Ribeiro Silva; João Paulo de Souza Macedo e Jorge
Eduardo Alves da Silva. Havendo quórum regimental a vereadora Vanilda
Honório fez a leitura de um trecho bíblico (Salmo 119) na abertura dos
trabalhos, em seguida o Sr. Presidente autorizou o primeiro secretário fazer
a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada por unanimidade. Dando
sequência a sessão foi feita a leitura do Expediente do Dia. Ofício nº
147/2017 em resposta aos ofícios recebidos por esta presidência oriundos
das Comissões desta Casa Legislativa devolvem o Processo Eletrônico do
Tribunal de Contas encaminhada a está Câmara Municipal Areia-PB nº
014/17 TCE referente as prestações de conta exercício de 2014. O Sr.
Presidente disse que desejar se reunir com todos os vereadores no final
desta sessão para falar referente a este ofício. Informou ter ido junto com os
vereadores Francisco dos Santos Júnior e Ivano Cassimiro da Silva no
Tribunal de Contas em João Pessoa e foi orientado por Dr. Sérgio que
poderiamaprovar como estava.Afirmou ter protocolado um documento e
podem votar ou aguardar uma resposta em documento referente ao oficio

que foi protocolado, porém o prazo é até o dia 08. O vereador Luiz
Francisco disse que caso o plenário não se manifeste no decorrer de 60
dias, prevalece o do tribunal, e na condição que estava, onde estavam
dando o parecer das contas da cidade de Areia e em anexo tinha prefeitura
municipal de Alagoinha, onde o cidadão do Tribunal de Contas apenas
falou sem oficializar nada, mas se o contador desta Casa mandar as contas
da mesma e colocar Câmara Municipal de Remígio o Tribunal não iria
aceitar. Disse que o Sr. Presidente fez o certo em protocolar e afirmou não
se manifestar da forma que está. O vereador José Ronaldo disse que seria
bom que tivessem uma consulta ao jurista da Casa. O Sr. Presidente
afirmou que Dr. Diogo já havia dado uma orientação a qual foi compatível
com a do cidadão do Tribunal de Contas. Questionou se todos os
vereadores concordam em aguardar uma resposta do Tribunal referente ao
documento protocolado. O vereador José Ronaldo sugeriu que os membros
das comissões se deslocassem até João Pessoa para trazer alguma
documentação que comprove o que foi dito, pois palavra solta não é todo
mundo que sustenta, o que vale é documento, pois deseja fazer as coisas
corretas, direita e com garantia. O Sr. Presidente questionou aos vereadores
que estiveram com ele no Tribunal de Contas e afirmou ter exigido um
documento. Entretanto ficou acordado de irem até o tribunal de contas os
vereadores Vanilda Honório e José Ronaldo na próxima sexta feira. Ofício
nº 336/2017 de autoria da Sra. Edna Guedes da Costa solicitando uma
pauta para apresentar um relatório do II quadrimestre da prestação de conta
do setor de saúde referente ao ano de 2017. O Sr. Presidente informou que
já está disponibilizado é só marcar uma data, assim como também irá
redigir um ofício para que todas as secretarias do município se faça
presente até o mês de novembro para prestarem esclarecimentos de suas
pastas. Solicitação de autoria das Sras. Maria das Dores Trajano da Silva,
KéziaYonara Soares dos Santos e o Sr. Paulo Ricardo solicitando em

caráter de urgência um espaço na tribuna livre para tratar de assuntos
referentes ao requerimento nº 16/2017 de autoria da vereadora Ana Paula
Gomes. O Sr. Presidente questionou se o plenário autoriza, o vereador Luiz
Francisco informou que por se tratar da tribuna livre quem deve autorizar é
a mesa diretora e não o plenário. A mesa diretora autorizou. Requerimento
nº 16/2017 de autoria da vereadora Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
solicitando criação de projeto de lei que regule obrigatoriedade do
transporte escolar para a universidade e estudantes de cursos técnicos
profissionalizantes de rede pública ou privada de ensino. Requerimento nº
14/2017 de autoria do vereador Francisco dos Santos Júnior solicitando
construção de uma base para caixa d’água no Bananal distrito de Muquém.
Requerimento nº 17 de autoria do vereador José Ronaldo Maximino de
Souza solicitando forrageira comunitária para todos os distritos incluindo
Chã da Pia. Dando sequênciaa sessão foi feita a leitura da Ordem do Dia.
Requerimento nº 16/2017 de autoria do vereador João Paulo de Souza
Macedo solicitando placas sinalizadoras para a Mata do Pau Ferro, mais
precisamente na Chã de Jardim. Requerimento em discussão não houve
quem quisesse discutir, em votação foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 19/2017 de autoria da vereadora Vanilda Honório
solicitando Portal de identificação para todos os distritos do município de
Areia. Requerimento em discussão se pronunciou a propositora afirmou ter
feito este requerimento para facilitar a entrada de cada distrito além de ficar
mais bonito. Pediu o aval de todos os vereadores. Em seguida como não
houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução nº 11/2017 que dispõe
sobre criação de comissão de estudo para alterar, reformar, adequar ou
substituir o Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal de Areia e dá
outras providências. Em segunda discussão. Não houve quem quisesse
discutir. Projeto de Lei nº 06/2017 autoriza declarar como patrimônio

imaterial e cultural o maior encontro motociclismo do brejo paraibano “
Bate e Fica” realizado anualmente pelo moto clube aventureiros do brejo
Motoclube de Areia, devendo assim ser incluído no calendário dos eventos
turísticos da cidade. Em segunda discussão. Não houve quem quisesse
discutir. Dando sequência a sessão teve início os Oradores Inscrito, se
pronunciou a vereadora Ana Paula afirmou está presente para externar um
pensamento que sente ser importante compartilhar com todos os amigos e
amigas aqui presentes. Disse ter pensado ultimamente, em como
enxergávamos os vereadores enquanto eram apenas eleitores. Onde
depositavam as esperanças, as crenças, até mesmo nosso futuro nas
decisões dos mesmos,com base em ética, respeito, humanidade e empatia
para conosco eleitores. Informou que algum tempo pessoas tem a
procurado aflitos, cheios de sonhos seja para com elas ou seus filhos, para
lhe pedir algo. Algo que não poderia dar, doar, ou emprestar sozinha, por
que não tem condições para isto. Mas aqueles pedidos, que soavam o
mesmo tom, não saía de sua cabeça, e como uma eleitora, uma mulher, uma
mãe, uma vereadora precisava fazer algo para ajudar aquelas mães e pais
necessitados. Foi aí que se tocou,na lacuna que tinha se formado a falta do
cumprimento da tarefa aqui nesta Casa. Não pelos vereadores. Mais por
outros e outros que por aqui passaram. Porém hoje estão e tem a
oportunidade de juntos, fortalecer e repararem tal falha para com essas
pessoas que representam e que clamam pela segurança dos seus sonhos e
do seu futuro. Afirmou ter trago com base nestes pedidos um documento,
que tem certeza e por isso o fez, que são capazes de fazê-lo se tornar real,
mesmo sabendo que aqui tem pensamentos incomuns quanto a este tema,
em menção ao Excelentíssimo vereador Francisco dos Santos Junior o qual
admira profundamente com sua ética e vontade de mudança de querer lutar
pelas questões sociais do nosso município, como também pela luta das
causas estudantis e que com certeza irá ajudar neste projeto, assim como os

demais amigos aqui presente. Afirmou que o nosso prefeito um homem que
deve estar aberto ao diálogo, que certamente tem a educação como objeto
da sua gestão, irá apoiar essa causa que não é partidária, não é da
vereadora, não é de um vereador só, é de todo povo Areiense. Por isso em
apoio a uma sociedade que viu em todas as gestões independente
dequemestivesse a frente um suporte de sua ida e vinda um transporte em
segurança em busca dos seus sonhos, mas que agora se encontra
desamparada por falta de uma lei que garanta tal direito, pois é esse o papel
dos vereadores, garantirem que o cidadão areiense tenha sonhos, educação,
segurança e orgulho, de dizer essa cidade cuida de mim, cuida de todos nós.
Então vamos cuidar do povo, e desde já de uma forma antecipada pedirá
aos nobres edis que assinem esse requerimento e que juntos possam
garantir que essa assistência seja um direito legítimo desse povo que tanto
luta e que tanto trabalham, que confia nos vereadores e que sabe que juntos
e unidos podem dar a resposta para seus pedidos. Finalizou dizendo confiar
nos edis para que essa proposta que será discutida na próxima quinta feira
seja aprovada e acredita que o povo areiense também confia. Em seguida se
pronunciou o vereador Francisco dos Santos Júnior parabenizou os
motociclismos que se fizeram presente e disse achar que será aprovado este
projeto, pois é uma causa nobre e justa. Agradeceu a vereadora Ana Paula,
pois as palavras proferidas para sua pessoa ver que são verdadeiras.
Relatou ter participado do programa de rádio dos vereadores na última
sexta feira dos onde estava junto com o vereador José Ronaldo, pois nunca
se omitiu a estar relatando seu trabalho nesta casa e quando pode reforçar e
falar dos requerimentos dos demais colegas sempre faz, pois não é para o
bem próprio é para todos e temos que nos alegrar com a vitória de todos.
Disse não ter achado muito bom, pois quando se trata de política fica um
pouco inconveniente, pois junto na cabine estava o Sr. Grande Chofer,
afirmou não ter nada contra, porém todos sabem dos lados partidários e o

que as pessoas pensam e falam. Disse nunca ficar em cima do muro, nem
pender para um lado nem para o outro, pois nunca teve benefício nem de A
nem B, pois não quer. Em relação ao requerimento da vereadora Ana Paula
a parabenizou e disse que não quis está subscrito por que uma comissão de
estudantes o procurou e o informou que este não era o momento de
apresentar o requerimento, pois em conversa já conseguiram algumas
coisas com o prefeito como um ônibus para complementar a viagem para
Campina Grande, para não ficar ninguém no meio do caminho. Durante a
reunião com os estudantes o prefeito se comprometeu de comprar um novo
ônibus e a comissão dos estudantes achou que este não era o momento de
bater de frente, de brigar era o momento de agradecer. Agradeceu ao gestor,
pois foi uma das pessoas que chegou nesta Casa e reclamou pela situação
dos estudantes que iam para a universidade em Campina Grande que
estavam chegando no centro de três e meia da madrugada para garantir
lugar no ônibus, pois quando atingia uma certa quantidade fechava as
portas, e alguns alunos como do mutirão e Chã de Jardim estavam ficando
no meio da rua. Disse que não deseja que ninguém venha o agradecer por
isto, pois está apenas fazendo o seu papel de vereador, pois é pago para
lutar pelo bem da população assim como fez quando procurado pelos
professores e pelos concursados. Informou que foi questionando por um
vereador o que o mesmo tinha ganhado em ter lutado por essas causas, qual
foi o professor ou o concursado que o agradeceu? Afirmou não ter ido
nenhum o agradecer, mas fez a coisa correta, pois não deseja que ao passar
no meio da rua as pessoas estejam o abraçando ou batendo palma para sua
pessoa, pois está fazendo o que prometeu na campanha quando candidato a
vereador, lutar pela população. Disse não fazer isto por causa de voto, pois
já expressou que não sente vontade no coração de ser vereador novamente
e se por ventura o diabo atentar e for candidato pediu que não votem nele.
Mas durante os quatros anos irá procurar fazer a coisa correta, sempre a

favor das categorias, assim como foi da categoria dos enfermeiros projeto
de autoria do vereador Luiz Francisco, pois este é o papel do vereador. Em
seguida se pronunciou a vereadora Nelma Carneiro disse ao Sr. Presidente
que esperava chegar nesta Casa e encontrar uma bola ou um laço rosa. O
Sr. Presidente disse que foi procurado pela vereadora Ana Paula para que
fizessem um evento pautado neste tema, onde irá trazer uma senhora que
está se livrando do Câncer de mama e virá dar seu depoimento e afirmou
que a vereadora iria tomar conhecimento. A vereadora Nelma disse que
tinha a certeza que o presidente iria fazer algo. Afirmou que outubro é o
mês dedicado a saúde da mulher no que diz respeito ao câncer de mama,
doença que vem ao longo dos anos ceifando a vida das mulheres. E não
devemos tomar providencias e ajudar quando o mal já se tem evoluído e
sim tratar fazendo a sua prevenção, pois quando detectamos no início
através de uma mamografia, que é bem eficaz ou ultrassonografia se tem
uma chance maior para a cura. Afirmou que toda as mulheres devem se
cuidar, fazer a prevenção, o autoexameque detecta alguma lesão, pois o
diagnóstico precoce é fundamental para a cura. Disse que preocupada no
que diz respeito ao câncer de mama, procurou a atual secretária de saúde do
nosso município a Sra. Tatiane Elli dos Santos e queria ver a possibilidade
da mesma se fazer presente na próxima terça feira a esta Casa para falar
dos serviços prestados no que diz respeito ao Câncer de mama e outubro
Rosa. O Sr. Presidente questionou se a vereadora estaria presente na
Câmara amanhã, pois deseja realizar um evento, onde virá esta senhora dar
seu depoimento e iria a Campina Grande para trazer uma médica
especialista em mama, para aí, convidar a Secretária em uma mesma data,
para não fazer dois eventos. A vereadora afirmou ser importante de uma
forma geral, porém deseja saber também o que a saúde está oferecendo ao
nosso município. Informou que quando estiveram no distrito de Cepilho um
senhor usava da palavra e solicitava apoio no que diz respeito a anestesia,

pois dizia que no posto de PSF do distrito de Cepilho não tinha anestesia.
Na oportunidade que esteve na secretaria a dentista se fazia presente e
informou que anestesia tinha sim, porem a anestesia que veio só estar
pegando se for um dente em que a pessoa tenha a gengiva mais mole, em
caso mais complicado a anestesia não está fazendo efeito, mas iriam fazer o
teste direitinho para acionar a AGEVISA e tomar as providencias, e
estavam esperando chegar uma anestesia mais eficaz. Porem a secretária
quando vier a esta Casa irá explicar pois a mesma tem propriedade sobre
isto. Disse aos Motociclisticas que se irmanam ao projeto de lei de autoria
da vereadora Ana Paula, pois é de grande importância, para que o evento
dos Motociclista o Bate e Fica faça parte do calendário cultural do nosso
município. Em seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo, disse que
para cada ação existe uma reação e para cada pergunta existe uma resposta.
Afirmou que gostaria de dar a resposta ao vereador Ivano Cassimiro a
respeito à última sessão itinerante realizada em Mata Limpa quando o
mesmo cobrava diretamente a pessoa do deputado Tião Gomesno que se
diz respeito a água de Mata Limpa e questionava cadê o deputado Tião
Gomes que não resolvia o problema da água da comunidade. Disse ser
muito fácil, se cobrar apenas de um deputado, mas o vereador Ivano se
esquece do deputado que votou, pois em Areia tiveram votos válidos 24
candidatos inclusive os deputados Arthur e Bruno Cunha Lima. Afirmou
que o deputado Tião Gomes junto com uma emenda do deputado federal
Damião Feliciano trousse o calçamento de Muquém a Chã de Jardim, ou o
vereador Ivano Cassimiro é curto da memória. Lembrou que no distrito de
Mata Limpa também foram calçadas várias ruas e foi o deputado Tião
Gomes que conseguiu emenda. Disse não está falando da praça de Mata
Limpa que também foi com ajuda do deputado. Na Usina Santa Maria as
emendas também foi Tião que conseguiu. A respeito do hospital município
disse que se relatava pela rua que mais uma vez até as 10;00 horas da

manhã não se tinha médico naquele hospital e não pode ficar calado diante
dessa situação. Pediu ao vereador Luiz Francisco o porta voz do Sr.
Prefeito que traga a esta tribuna, uma satisfação aos colegas vereadores e
até mesmo a sociedade o que é que está acontecendo no hospital de nossa
cidade. Pediu que não entenda como uma crítica. Disse esperar que mais
nenhum areiense venha passar o transtorno que o mencionado vereador e
seus familiares passaram. Questionou onde está aquela Areia melhor de se
viver que o prefeito prometeu por onde andava. Afirmou que a saúde deixa
muito a desejar e espera que o vereador Luiz Francisco como porta voz do
Sr. Prefeito nesta Casa traga uma resposta na próxima sessão, pois
enquanto não ver uma resposta e uma solução a cantiga será está mesmo. A
vereadora Nelma pediu um aparte e parabenizou o gestor através da
secretária de Infraestrutura pois nesta Casa se falou e se pediu tanto faixa
de pedestre, e quando ia chegando se deparou com o pessoal abrindo a
faixa de pedestre em frente a Decorama. Parabenizou, pois é muito
necessário para nossa cidade e esta Casa reivindicou demais. Em seguida se
pronunciou a jovem estudante Maria das Dores Trajano da Silva que fez a
leitura de um oficio redigido pela Comissão representativa dos estudantes
universitários uma nota de repúdio ao requerimento nº 16/2017 da
vereadora Ana Paula e pedindo a retirada do mesmo de pauta para que seja
discutida em um momento oportuno. A vereadora Ana Paula disse ficar
triste ao ouvir isto, pois em nenhum momento a comissão a procurou para
discutir. Disse ter sido pega de surpresa, pois alguns estudantes através das
redes sociais a procurou solicitando que fosse feito este pedido, porem
acharia interessante não só ouvir os membros da comissão como também
os demais estudantes que vão neste ônibus, pois o pensamento talvez não
seja como um todo e é importante ouvir. O vereador Francisco dos Santos
afirmou que o único contato que tem com os estudantes e a vontade de
lutar, e em momento nenhum foi contra a posição da vereadora Ana Paula

nem muito menos falou mal dela nas redes sociais. Afirmou que isto é uma
opinião dos estudantes e não tem nada a ver com isto, e foi isso que
repassou para a vereadora. A vereadora Ana Paula disse ver que talvez este
seu requerimento venha criar uma situação meio indelicada com o prefeito,
porématé em sua fala, não falou mal, nem falou algo que o provocasse pois,
acredita que a criação dessa lei só vai fortalecer ainda já que não existe
uma lei municipal que obrigue a ida deste ônibus de forma permanente.
Relatou que a cidade de Juazeirinho fez, Alagoa Grande está indo pois
estrou em contato com os prefeitos das cidades circunvizinhas que a
disseram que não tem nenhum problema. Afirmou que não quer criar
problema e sim somar força e diminuir o peso, mas tem a humildade de
entender e aceitar as coisas também e pede até desculpas. O Sr. Presidente
questionou qual a posição que a vereadora toma. Ana Paula disse retirar o
requerimento. O Sr. Presidente a parabenizou pela atitude, disse que isso só
acontece quando se tem humildade. Disse entender os alunos, os quais
podem se sentir abraçados por esta Casa. O vereador José Ronaldo disse ter
assinado este requerimento, porém como já existe uma solução, que queira
Deus que seja colocado em prática para que esses problemas sejam
solucionados. A estudante Maria das Dores disse que a questão de pedir a
retirada é que o momento é de agradecer mediante que já tiveram uma
reunião com o prefeito. Disse que da mesma forma que a vereadora foi
pega de surpresa os estudantes também foram quando se depararam com
este requerimento na rede social. Afirmou que já tinham conversado e este
requerimento seria feito em um outro momento, pois já tinham até falado
com o vereador Francisco dos Santos que futuramente ele daria entrada.
Disse que está presente a Comissão e demais alunos que não são da
comissão. A vereadora Ana Paula sugeriu que quando for resolvido, que
este requerimento solicitando a criação desta lei seja repassado para o
vereador Francisco dos Santos, pois acredita que sua pessoa é um ponto

negativo para apresentar. O vereador Francisco dos Santos disse que como
o pessoal está dizendo ser por um momento, quando passar a vereadora
pode apresentar e terá seu apoio assim como teve nos demais projetos
apresentados até hoje. Em seguida se pronunciou a Sra. Kézia Yonara,
disse está falando não como a esposa do vereador e sim com estudante que
utiliza este transporte universitário a mais ou menos dez anos, não apenas
em um único curso, pois já vai no terceiro. Disse que existe uma comissão
representante em sua maioria pelos estudantes da manhã que estão tomando
a causa do ônibus universitário para si, sempre em diálogo com o prefeito.
Disse estar como porta voz do turno da noite que ainda não estar tão
organizado como o da manhã. Porem devem abraçar quem estar lutando
por uma causa geral. Disse que a questão polemica a qual foi reclamada
nesta Casa pelo vereador Francisco dos Santos foi no turno da manhã e
talvez por isso estão mais organizados, pois no turno da noite ainda não
teve nenhuma polemica, de deixar estudantes em Areia ou no meio do
caminho. Relatou que essa comissão foi eleita pela maioria dos estudantes
do turno da manhã e ratificada por alguns estudantes da noite e estão com
respaldo para representar os estudantes. Afirmou saber que existe uma lei
federal que autoriza transporte para os universitários intermunicipais como
a vereadora Ana Paula citou no requerimento, mais após a reunião com o
prefeito ele colocou mais um ônibus para sanar a super lotação, e em
reunião publicamente com todos os estudantes presentes ele afirmou que já
tinha este dinheiro em uma conta com o valor de R$ 200.000, esperando
apenas os procedimentos burocráticos e até o final do ano estará
disponibilizando um transporte para os estudantes. Disse saber da
necessidade da lei, mas no momento ele não tem condições de oficializar,
isto será uma outra conquista que futuramente os estudantes irão batalhar,
mas já teve vários avanços. Disse ter sido ideia da comissão em pedir a
retirada provisória do requerimento, pois este transporte vem sofrendo

problemas desde que foi criado. Disse ser uma obrigação moral assim
como sempre é dito por Nelson Almeida, pois os estudantes é uma classe
sofrida e por isto pede que a vereadora entenda. Afirmou que graças a Deus
o prefeito está dando abertura e mantendo odiálogo para resolver e está
resolvendo, pois se não tivesse os estudantes não estaria com um transporte
sanando as dificuldades que estavam momentâneas. Informou que a
comissão havia enviado um oficio para o sr. Presidente solicitando uma
audiência pública na época, mas achou necessário não fazer, pois estava
havendo o diálogo com o gestor. Finalizou dizendo que o transporte deve
ser como a vereadora Ana Paula disse público e gratuito. O Sr. Presidente
disse ter participado de uma palestra onde o palestrante era o deputado
Paulo Paim que dizia que em uma discussão é melhor fazer um mal acordo
do que perder tudo, disse não está dizendo que com a lei se perderia e
afirmou que está Casa está aberta para dialogar. O vereador Luiz Francisco
parabenizou a comissão que se formou para negociar pois como diz o
promotor o diálogo ainda é o melhor caminho. Em relação ao requerimento
disse ter assinado, pois assinada e aprova sem distinção de situação e
oposição, sendo um requerimento que irá beneficiar. Afirmou ter assinado
por se tratar de um requerimento pedindo que o gestor mande uma lei, pois
os vereadores não podem aprovar uma lei que cause despesa ao município.
Disse que só em a comissão estar negociando com o gestor já é um avanço.
Relatou ter estado em uma reunião no CONSEA onde os estudantes
estiveram presentes e no momento estava uma confusão devido a super
lotação do ônibus, que havia sido apreendido na federal e daquele dia em
diante seria o número limitado, pois não tinha como ir aluno em corredor,
pois não tem prefeitura que aguente pagar multa todos os dias. Questionou
se a comissão tem ideia de quantos alunos entram anualmente para cursar
um curso em Campina Grande. Foi informado que ainda estão realizando
um cadastro online, pois realmente esta foi uma necessidade que João

Francisco pediu, que passasse para ele a demanda. O vereador Luiz
Francisco disse que tem que ser calculado uma média para que quem entre
não fique desprotegido. Disse achar injusto por parte dos governantes pois
o aluno tem ônibus à disposição do ensino fundamental até o médio e na
hora que mais precisa que é a formação fica descoberto. Afirmou que não
tem prefeito que sem planejamento contenha uma demanda dessa. A Sra.
Kézia informou que o próprio prefeito falou na reunião sobre a participação
da população no Orçamento democrático onde na ocasião disse ao mesmo
que a população ainda não tem essa formação de está presente, mas que a
LOA já tinha sido aprovada e que uma das lutas da classe universitária vai
ser requisitar o poder legislativo que pressione o executivo, para que seja
reservado um orçamento destinado ao transporte dos universitários para
Campina Grande pois já e um ponto positivo para esta lei,ou seja, é uma
proposta para próxima LOA. O vereador Luiz Francisco disse que quando
representamos uma classe nem sempre tem sua totalidade e sim a sua
maioria e acredita que a comissão foi formada pela maioria dos estudantes,
da manhã e os demais turnos devem se organizar e tomar como exemplo.
Fim da matéria e não havendo mais nenhum assunto a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a sessão, autorizando o primeiro Secretário a
fazer a lavratura da presente ata que depois de lida, discutida e aprovada,
vai devidamente datada e assinada.

