ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO
SEGUNDO PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
AREIA-PB, NO DIA OITO DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos (08) oito dias do mês de agosto 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; João Carlos Ribeiro
Silva; João Paulo de Souza Macedo; Francisco dos Santos Júnior; José
Ronaldo Maximino de Souza; Jorge Eduardo Alves da Silva; Ivano
Cassimiro dos Santos; Luiz Francisco dos Santos Neto e Vanilda Honório
da Silva. Faltou a vereadora: Nelma Carneiro Cavalcante que justificou sua
falta. Havendo quórum regimental o Sr. Presidente fez a leitura de uma
parte da bíblia (Salmo 100) na abertura dos trabalhos e em seguida
autorizou o primeiro secretário a 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: Atestado datado do dia 08 de agosto de 2017
atestando para os devidos fins que a Sr. Nelma Carneiro Cavalcante deve
permanecer afastada de suas atividades por um dia. Ofício nº
20encaminhado ao Sr. Gerente Cristiano Venturade autoria do vereador
José Ronaldo Maximino de Souza, solicitando a remoção de dois postes,
localizado na Rua José Rodrigues de Almeida, bairro cidade Universitária,
mais precisamente na segunda parada de ônibus vindo de Remígio para a
universidade, ou 300m da Churrascaria de Castelo. Ofício nº 21
encaminhado ao Sr. Presidente o Sr. Edvaldo Batista de Souza de autoria do
vereador José Ronaldo Maximino de Souza, solicitando o carro da Câmara
Municipal para que possam encaminhar um oficio até a Energisa em João

Pessoa PB, na próxima quinta feira do corrente mês e ano. Ofício nº
125/2017 em resposta ao ofício nº 024/2017 do vereador Luiz Francisco
dos Santos Neto, informando que o programa em epigrafe é elaborado pela
assessoria da Câmara Municipal de Areia sob a responsabilidade da gestão
administrativa desta Casa, o qual presta a dar conhecimento público dos
atos e assunto da Casa de Manoel da Silva e seus integrantes, onde neste
programa existe um espaço aberto aos vereadores que assim quiserem
participarem de modo próprio, para divulgação de seus atos. Requerimento
nº 12/2017 de autoria do vereador Francisco dos Santos Júnior solicitando
uma ajuda de custo, um incentivo ao esporte amador da cidade. Vereadores
Subscritos Edvaldo Batista de Souza; Ivano Cassimiro dos Santos e José
Ronaldo Maximino de Souza. Requerimento nº 12/2017de autoria do
vereador José Ronaldo Maximino de Souza solicitando remoção de dois
postes localizado na Rua José Rufino de Almeida, mais precisamente na
segunda parada de ônibus que vem de Remígio. Dando sequência foi feita a
leitura da Ordem do Dia. Requerimento nº 08/2017 de autoria do vereador
Francisco dos Santos Júnior, solicitando a construção de um muro de
arrimo por traz da rua Abel da Silva na PB 079. Requerimento em
discussão. Se pronunciou o propositor afirmou que este requerimento é seu
e do vereador João Carlos. Relatou que elaborou este requerimento junto
com sua esposa, e ao dar entrada nesta Casa o vereador João Carlos
informou que seu pai, já tinha um requerimento engavetado aqui, entraram
em um acordo e acabou ficando para os dois, para evitar confusão, pois o
que querem é que seja executado. Pois sabem a necessidade quando chove,
quantas e quantas barreiras não cai, casas são ameaçadas, carros que
trafegam também são ameaçados, pois a qualquer momento uma barreira
pode cair. Afirmou que o maior exemplo é o Colégio Santa Rita que na
parte de baixo fez um muro de arrimo e podemos observar que naquela
parte não tem queda de barreira. Afirmou ficar feliz em João Carlos está

junto neste requerimento, pois acredita que irá facilitar um pouquinho para
ver se sai. Em seguida se pronunciou o vereador Luiz Francisco disse que
quando foi feita a leitura deste requerimento, recordou que também já tinha
feito este mesmo requerimento na gestão passada, porém chocou com o
pedido do vereador Carlos Roberto e imediatamente retirou. Disse que o
que o vereador Francisco dos Santos fez é louvável, colocar o vereador
João Carlos subscrito, pois não custa nada, até porque quanto mais
assinaturas de vereador em um requerimento mais ele se torna forte. Em
seguida se pronunciou o vereador João Carlos parabenizou o propositor, e
disse que a preocupação do vereador também é a sua preocupação, a qual já
vinha discutindo sobre isto com seu pai. Disse que devido a profissão a
qual pretende seguir, ver a necessidadee os benefícios que venha a trazer.
Afirmou que este muro será de grande valia para a população e para todos,
pois irão evitar possíveis turbulências que possam ocorrer ao trafegar pela
rodovia. Em seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo parabenizou o
propositor pela iniciativa e disse ver a necessidade e a urgência deste muro,
para que as barreiras não venham cair e trazer danos maiores a população
ou até mesmo as pessoas que transitam pela rodovia. Relatou que em nossa
cidade passou um ex prefeito Livio de Azevedo Maia o qualfez um muro de
arrimo que dá acesso dá prefeitura ao termino do Quebra. Sequenciando
como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em
votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº 09/2017 de autoria
do vereador João Paulo de Souza Macedo, solicitando renovação de
convênio com o Estado em relação ao transporte escolar para 2018.
Requerimento em discussão. Se pronunciou o vereador Francisco dos
Santos parabenizou o propositor pelo requerimento e disse esperar que no
próximo ano não aconteça o que aconteceu neste ano, onde crianças e
adolescentes ficaram desassistidas, sem o transporte escolar par virem da
zona rural para a cidade estudar. Disse acreditar que o Sr. Prefeito não irá

deixar isto mais acontecer, pois acredita que foi um prejuízo para todos,
para os pais de alunos, para os alunos e para os professores que sofrem,
pois, uma hora tinha uma quantidade X de alunos na sala de aula e depois
passava um período sem esta quantidade de aluno, que não estavam mais
indo para aula por falta de transporte. Pediu que Deus abençoe que o Sr.
Prefeito segure e fique com este convênio. Em seguida se pronunciou a
vereadora Ana Paula disse ser uma pena que até o presente momento os
alunos ainda estejam sofrendo com esta questão do transporte escolar.
Afirmo que João Francisco tem o CNPJ no coração, e quando se fala de
despesa o coração do mesmo endurece e ele não quer saber quem vai ser
prejudicado. Questionou quantas mães de alunos tiveram que vender seus
animais e fazer uma cotinha para pagar transporte para que seus filhos não
perdessem o ano. Disse esperar já que o requerimento do proposito seja
atendido já que eletem uma proximidade tão bacana com o prefeito, pois
não é o caso que aconteça com a mesma, pois o Sr. Prefeito a odeia, e tudo
que a mesma pedir ele irá negar. Informou ter pesquisado no Google a
respeito dos transportes do estado, dos ônibus que foram doados pelo
governo do estado na gestão passada e que hoje está sendo usado pelo
município, viu que em alguns tribunais o juiz obrigou que a prefeitura
levasse os estudantes para as escolas mesmo sendo do estado. Disse não
saber o que acontece em Areia que tudo é muito diferente. Porém torce que
der certo para que este ano já façam este contrato com o estado. Em
seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo parabenizou o propositor,
afirmou que os vereadores também têm batalhado e corrido atrás para que
os alunos da rede estadual não fiquem sem estudar. Afirmou que o vereador
João Paulo pedindo talvez ele olhe com mais carinho, e quem ganha com
isto é os pais de família e os estudantes que estavam sofrendo por falta de
transporte. O vereador Ivano Cassimiro se pronunciou parabenizou o
propositor e relatou que existem alunos que não estão vindo para aula, pois

os transportes do estado só rodaram dois meses, e pararam por falta de
pagamento.
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comunicação com o rapaz em João Pessoa junto com o vereador Jorge
Eduardo. Pediu que o vereador João Carlos perguntasse ao Sr. Wilson seu
sogro, o que está acontecendo e desse uma resposta para os demais
vereadores, o porque os alunos não estão vindo? Afirmou que se for
necessário os vereadores irão até João Pessoa novamente, pois estão indo
atrás de melhorias para a sociedade. Relatou que tinha mães de estavam
vendendo seus animais para pagar transportes para que seus filhos
frequentassem a sala de aula e disse ser isto lamentável. Em seguida se
pronunciou o vereador João Carlos disse que realmente necessita de um
esclarecimento e pediu que os colegas mais próximos da base aliada do
estado também possam correr atrás disso. A vereadora Ana Paula afirmou
ter ligado esta semana para saber o porquê não foi pago ainda os motoristas
e foi informada que estavam na procuradoria para resolver alguma coisa na
questão do financeiro, porém nem todos pararam. Ressaltou que o aluno
Felipe morador da Usina, o qual é deficiente foi negado o ônibus do
município traze-lo até o Carlota Barreira, e está questão está rolando na
justiça. Porém se forem esperar o rolamento da justiça Felipe perde o ano, e
por isto os pais estão pagando um transporte para Felipe ir a aula e não
perder o ano. Mas por dever e direito o transporte do município tem
obrigação de trazer Felipe até o Carlota Barreira. O vereado Francisco dos
Santos disse que correram atrás deste transporte, porém este requerimento
irá resolver esta situação, pois se tivesse sido feito o convênio nada disso
estaria acontecendo, pois com a contrapartida do município daria para
resolver, até sair a verba, pois o autônomo não tem condições de rodar por
contra própria para que depois venha receber. Disse entender a situação dos
vereadores, pois sabem que os mesmos sofrem retaliação. Afirmou que
estão fazendo seu papel cobrando e requerendo, porém o prefeito é quem

executa. Afirmou que o Sr. Wilson tem sim que dar uma explicação.
Relatou ter ligado para o Sr. Henrique após o termino de uma sessão,
colocou no viva voz e questionou o que estava acontecendo que os
transporte da zona rural estavam parados, e foi informado que não era
apenas em Areia, era devido a um problema no sistema. Finalizou dizendo
esperar que este requerimento seja executado ainda este ano, para no ano de
2018 o transporte já esteja rodando no início do ano. O vereador Ivano
Cassimiro afirmou que não querem saber quem é culpado e quem não é.
Quer solução! Disse que os alunos deveriam também se mobilizar. Afirmou
que a população vive dizendo que o vereador não faz nada e se não
fizessem é que iriam falar mesmo. O vereador José Ronaldo disse que o
momento não é de se procurar culpado e sim a solução para que se resolva
este problema. Desafiou qualquer um que mostre que os alunos da rede
estadual estejam frequentando 60% da sala de aula eafirmou que isto só
está acontecendo por que o Sr. Prefeito não mostrou interesse em renovar o
convênio, por que tinha um custo para a prefeitura. Em seguida se
pronunciou a vereadora Vanilda Honório parabenizou o propositor, disse
ser este requerimento muito louvável, pois é o desejo de todos os
vereadores. Mas é uma pena não ter o poder de executar e sim de apenas
pedir através de oficio e de requerimento. Afirmou que existem muitas
crianças humildes prejudicadas, e as pessoas cobram dos vereadores.
Afirmou que na gestão passada quando se faltava o transporte do estado
duas ou três vezes o povo, vereadores, e até professores se mobilizava e
nessas alturas uma sociedade toda prejudicada e o povo calado. Disse que
ser fosse vereadora da situação e tivesse pedido voto para o gestor atual, o
mesmo não teria sossego pois iria ficar em cima pedindo e cobrando.
Relatou ter chegado na casa de uma senhora que têm nove filhos e cinco
estudava em Areia, mas não foram nenhum dia de aula esse ano por que a
mesma não tinha condições de pagar uma passagem, e quando o transporte

do estado começou a rodar, a mãe se negou a mandar seus filhos, pois disse
que não tinha mais futuro. O vereador Luiz Francisco se pronunciou e disse
que devem procurar uma solução e não culpados. Informou que em relação
aos transportes dos estados sabe que não vem de hoje, pois a muitos anos
que os alunos da zona rural que precisam dos transportes do estado sofrem,
e teve tempo que não tinha nem merenda no Carlota Barreira já era Padre
Ruy que segurava. Disse que a questão de transporte nunca viu ninguém
colocar para funcionar no tempo certo, viu alguns motoristas se arriscando,
transportando alunos em fevereiro, mas a primeira parcela só recebia em
junho ou julho. Porém não tem motorista que aguente, pois tem que tirar de
seu bolso. Mas o que se tem de novidade na rede estadual, é uma
terceirização dos prestadores de serviços nas escolas. Afirmou que a
prefeitura tem sim que se antecipar este ano, para ver o que pode ser feito.
Disse ter escutado uma rádio, na qual o radialista afirmou que várias
cidades na Paraíba estão com o transporte estadual parado por falta de
pagamento, pois o estado não repassa em dia. Informou que em relação a
fala da vereadora Vanilda, a mobilização que teve foi por falta de transporte
do município. A vereadora Vanilda disse que houve mobilização da rede
estadual sim, pois o EJA funcionava a noite no Carlota. O vereador
Francisco dos Santos disse concordar com o vereador Luiz Francisco, e
afirmou que quando ligou para o Sr. Henrique ele falou que não era apenas
na cidade de Areia, mas são as cidades que não fizeram o convênio com a
prefeitura. O vereador José Ronaldo disse que não poderia deixar de elogiar
o colega Wilson Feitosa, pois se fosse bom o prefeito teria acatado, mas,
quando a batata é quente ninguém que pegar por que se queima, e o nome
que se encontra em jogo é o do Sr. Wilson. O Sr. Presidente parabenizou o
propositor e disse que se for preciso ir a João Pessoa ou a Campina Grande
esta Casa está à disposição, mesmo que se diga que a mesma é campeã de
diária. Disse ao propositor se em 60 dias o mesmo não tiver nenhuma

resposta em relação a este requerimento, tire uma cópia, uma comissão de
vereadores e vá até a Secretaria de Educação do Estado. Sequenciando
como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em
votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº 08/2017 de autoria
do vereador João Paulo de Souza Macedo solicitando construção de
calçamento na saída de Muquém para a comunidade de Ladeira Vermelha.
Requerimento em discussão, não houve quem quisesse discutir em votação
foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº11/2017 de autoria do
vereador José Ronaldo Maximino de Souza, solicitando reposição de
lâmpada no bairro da Jussara, mais especificamente no conjunto Padre
Maia I e II. Requerimento em discussão. Se pronunciou o propositor disse
esperar que o secretário de infraestrutura traga uma solução, a qual durante
seis meses ainda não foi encontrada. Pois o que a população mais sabe
fazer é esperar, e talvez ser vencida pelo cansaço. Em seguida se
pronunciou o vereador Francisco dos Santos parabenizou o propositor pela
preocupação pelo bairro da Jussara, onde teve votos de confiança do povo.
Disse que o mesmo deve sim continuar lutando. O vereador José Ronaldo
afirmou sempre defender seu bairro assim como os vereadores, pois não
admitem que digam que os mesmos não fazem nada e espera isto de todos.
Uma vez que é testemunha que todos correm atrás, trabalham, requerem e
pedem, porém não tem o poder de executar e quem tem não está
cumprindo. Pediu desculpa pela demora e afirmou estar inspirado. Em
seguida como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi
posto em votação e aprovado por unanimidade. Dando sequência a sessão
teve iniciou os Oradores Inscritos. Se pronunciou a vereadora Ana Paula
questionou se alguém sabe informar se em nossa cidade havia um programa
para retirada de identidade e carteira de trabalho? Foi informada que sim.
Questionou se ainda existe? O vereador José Ronaldo afirmou que sim, o
qual fica nas proximidades onde está localizada uma parte da secretaria de

saúde. A vereadora Ana Paula afirmou que o mesmo está errado, pois
existia, não existe mais. Questionou se alguém sabe o valor para tirar uma
carteira de identidade? Foi informada que é vinte reais, mas a vereadora
disse que é 26. Afirmou que este programa não atendendia apenas a cidade
de Areia e sim cidades circunvizinhas. Informou que o município de Areia
durante toda governança da gestão anterior, desempunha em seus serviços
vinculados a Secretaria de Ação Social a prestação a comunidade, no
fornecimento de emissão de Carteira Profissional e Previdência Social, em
parceria com o Ministério do Trabalho da Paraíba, sede em João Pessoa,
serviço este buscado através da ex secretária de Ação social Clarissa
Barreto, no qual dispôs todos os esforços para viabilizar tal serviço que
atendia toda micro região e cidades vizinhas, no tocante que este
documento é de suma importância, sendo o ponta pé inicial de se cumprir
os dispositivos do cidadão, previsto na Constituição Federal, possibilitando
uma forma digna de lutar por seus direitos, cumprir seu deveres e adquirir
qualidade de vida. Afirmou que entre poucas cidades da Paraíba que
desempunham desse serviço, o município de Areia realizava anualmente a
emissão de cerca de 500 carteiras de trabalho e identidades, para os
diversos atendimentos, como correção, alteração e remoção. Anualmente
era solicitada a vinda de programas de extensão vinculadas ao governo do
Estado, como o programa cidadão que trazia dentre todos os serviços de
emissão de documentos pessoais o qual se dava todo suporte necessário.
No ano de 2014 houve a mudança de versão do programa de emissão
passando de um sistema off line para o CTRS/WEB (sistema online), no
qual era dever do município enviar um emissor para capacitação em João
Pessoa e custear todas as despesas como: alimentação transporte e
hospedagem, e a compra de todo equipamento informatizada para que
possibilitasse a emissão das mesmas, ambos foram realizados. Esse
equipamento foi comprado no mês de agosto do ano de 2016 e teve um

custo de quase 4 mil reais. Em janeiro de 2017, foi entregue um relatório a
atual gestão de todos os serviços prestados durante esses 04 anos, todo
material que ficou no setor de trabalho (carteira de trabalho e protocolo) e
todo equipamento adquirido para novas emissões – leitor digital, mesa
digitadora para assinatura e câmera para captura de imagens. Afirmou que
hoje Areia não dispõe desse serviço. Todo esse equipamento está guardado
dentro de uma caixa e se encontra inutilizado. Questionou qual o motivo?
O vereador José Ronaldo afirmou que deve ser mais uma das economias da
gestão modelo. A vereadora Ana Paula afirmou que é por este motivo, disse
que a responsável para tirar identidade deve ser capacitada e apenas a
cidadã Shirley Henriques do município de Areia é capacitada. Relatou que
quando a gestão atual assumiu a Sra. Shirley foi procurar o atual secretário
de administração o Sr. Leopoldo o qual disse que o município não tinha
interesse por este serviço devido a contenção de gasto. Informou que no
ano de 2013 – 2016 foram emitidas 1.716 carteiras de identidades. Porém
todo o município agora está prejudicado. Finalizou parabenizando o
secretário desta Casa o Sr. Evaldo Martins pelo seu aniversário. Em seguida
se pronunciou o vereador José Ronaldo disse ficar triste com os fatos
ocorrido no dia a dia nesta gestão. Questionou qual o dano causado pela
retirada de identidade e carteira de trabalho? Afirmou que atualmente para
esta retirada terá um custo, com passagens e sem contar ter que enfrentará a
fila na Casa da Cidadania. Afirmou está presente nesta tribuna para falar a
respeito dos carros pipa que trafegam diariamente em nossa cidade, o qual
tem matado pessoas. Afirmou que em Areia não existia essa quantidade de
mortes por atropelamento, ou de batida, mas esses pipeiros tem matado em
torno de dez pessoas. Relatou que estava no hospital quando chegava mais
um corpo, e se tinha comentário que foi um carro pipa que fez mais uma
vítima e tem uma outra quase que encomendada. Afirmou que já foram
mais de dez vítimas e questionou quantos foram punidos e quantos estão

presos. Disse entender que os pipeiros estão prestando um trabalho de
socorro ao povo das regiões do agreste que passam por necessidade por
falta de água, mas também estão matando. Pediu aos vereadores que se
sensibilizem para que em um amanhã não tenham um irmão ou um familiar
sendo mais uma vítima de um pipeiro. Disse que devem procurar o
ministério público que tem conhecimento, pois esses mesmos pipeiros que
passam em nossa cidade causando danos e desconforto e trazendo tristeza
para alguns familiares foram proibidos de trafegar em nossa cidade, mas
parece que não estão cumprindo o combinado com a justiça e para que isto
não venha acontecer novamente os vereadores devem tomar algumas
atitudes e providencias. Em seguida se pronunciou o vereador Edvaldo
Batista disse que as coisas acontecem para que possamos nos fortalecer.
Afirmou que as vezes sempre brinca com os vereadores, porém está
fazendo um ano que sofre com a ausência de sua esposa. Pois a um ano
atrás nesta data estava sepultando a mesma. E este momento não poderia
deixar passar em branco. Relatou que mesmo pagando a alguém para fazer
os afazeres doméstico não se faz 10% do que a esposa fazia. Disse ver o dia
passar, a alegria vem, a tristeza chega, mas fica a falta e a saudade. Disse
que quem tem sua esposa não deixe para amá-la depois. Pois o mesmo
tinha uma vida abençoada, sempre acompanhado de sua esposa. Disse ter o
desejo de registrar este momento em nome de seu filho Júlio Rafael e de
sua filha Marília. Finalizou dizendo que só Deus para ajudar e dar força.
Agradeceu o apoio dos colegas pelos momentos de conversa e pediu que
orem ou rezem por sua pessoa, pois a falta sempre irá permanecer em seu
coração. Em seguida o Sr. Presidente informou aos colegas vereadores que
terá reunião no dia 09/08 ás 09:00 horas e quem puder comparecer,
agradece.Fim da matéria e não havendo mais nenhum assunto a tratar, o Sr.
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.

