ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO
SEGUNDO PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
AREIA-PB, NO DIA NOVE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E
DEZESSETE.

Aos (09) nove dias do mês de novembro 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: Edvaldo Batista
de Souza; Jorge Eduardo Alves da Silva; João Paulo de Souza Macêdo;
Ivano Cassimiro dos Santos; Nelma Carneiro Cavalcante; Francisco dos
Santos Júnior; Luiz Francisco dos Santos Neto; João Carlos Ribeiro Silva;
José Ronaldo Maximino de Souza e Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga.
Faltou a vereadora Vanilda Honório da Silva que justificou sua falta.
Havendo quórum regimental a vereadora Nelma Carneiro fez a leitura de
um trecho bíblico na abertura dos trabalhos, e em seguida o Sr. Presidente
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. Ofício nº 051/2017 de autoria do Prefeito
João Francisco Batista de Albuquerque solicitando que remetam os Projetos
de nº 08/2017; 09/2017 e 10/2017 a fins de que possam incluir alguns
dados que entenderam pertinentes. O Sr. Presidente disse que neste ofício
estão pedindo para complementar algumas coisas pertinentes, porém
deveria ter vindo pedindo de volta por que foi detectado erros nos projetos.
Disse que estão querendo fazer os vereadores de bobos. Afirmou que será
devolvido porque mais uma vez a LOA veio totalmente errada e não
deixará de atender para não ser radical. Disse que se for para acrescentar
alguma coisa que venha, porém, ver que não estão sendo humilde em pedi

o projeto de volta. Porém o plenário é soberano e pretende devolver para
que seja feito correções. Pediu ao líder do governo, que quando entregue
que peça, que não chegue novamente pedindo 60% para que seja gasto,
pois isto é um absurdo. Relatou ter sido detectado erros nos Projetos LOA,
PPA e LDO. Pediu aos vereadores permissão para devolver já que os
projetos tinham ido para as comissões, e alguns vereadores deram uma
olhada, foi discutido com Dr. Diogo jurídico desta Casa. O vereador Luiz
Francisco disse que não foi para Comissão. O Sr. Presidente disse que teve
vereadores da Comissão que pediu o projeto para olhar. O vereador Luiz
Francisco disse ter dado uma olhada, mas não tinham chegado nas
comissões ainda. Em relação ao que o contador detectou, não tinha visto
como erro, pois havia visto apenas a parte textual do projeto, uma vez que
os anexos não tinham dado uma olhada. O Sr. Presidente disse que em
conversa foi pedido que o vereador Luiz Francisco o porta voz levasse ao
gestor que os projetos estavam errados. Em seguida o vereador José
Ronaldo parabenizou o jurista desta Casa. Agradeceu a Deus por terem
dado uma revisão nos projetos antes mesmo dos mesmos chegarem nas
comissões e entrassem em pauta. Disse que o que lhe chamou atenção neste
ofício é que nele pedem para que os vereadores corrijam, disse que dias
anteriores esta Casa foi taxada por uma assessora jurídica da prefeitura que
esta Casa “não tinha competência” e “não ia para frente”. Afirmou que
desta forma se o projeto entrar em pauta irá dar o parecer contrário e seu
voto será não. O Sr. Presidente disse está devolvendo o projeto, e não deve
se usar de maldade em algo que pode vim certo, pois trata-se de algo que
pode travar o município pelo ano todo. Disse que os projetos quando vim
novamente serão analisados e se necessário será feito uma sessão entrando
pela madrugada para poder aprovar. O vereador José Ronaldo disse que o
Sr. Presidente deveria pedir que o gestor mandasse um ofício solicitando a
devolução, pois o que entendeu foi que ele pede para que corrija. O Sr.

Presidente disse que já foi solicitado a devolução, e pediu a permissão do
plenário para a devolver. Todos concordaram. Parecer Favorável da
Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 13/2017 reajusta a
contribuição financeira a Associação de Pais e Amigos dos excepcionais
APAE desta cidade e dá outras providencias. Parecer em discussão. Não
houve quem quisesse discutir em votação foi aprovado por unanimidade.
Parecer Favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei
nº 13/2017 reajusta a contribuição financeira a Associação de Pais e
Amigos dos excepcionais APAE desta cidade e dá outras providencias.
Parecer em discussão, não houve quem quisesse discutir em votação foi
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 08/2017 que dispõe dobre a
obrigatoriedade dos concertos dos buracos e valas abertas das vias e
passeios público e dá outras providências. O vereador Francisco dos Santos
informou que quando foi fazer a justificativa deste projeto nesta Casa
estava com pressa e não ficou da forma que acha correta. Pediu para possa
fazer uma correção apenas na justificativa. O Sr. Presidente disse que o
mesmo pode sim fazer. Dando sequência a sessão foi feita a leitura da
Ordem do Dia. Requerimento nº 07/2017 de autoria do vereador João
Carlos Ribeiro Silva, solicitando transformar a rua Bartolomeu da Costa
Pereira em mão única. Requerimento em discussão. Não houve quem
quisesse discutir, em votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento
nº 08/2017 de autoria do vereador João Carlos Ribeiro Silva solicitando
reforma da praça do Rosário. Requerimento em discussão. Não houve
quem quisesse discutir, em votação foi aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 22/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro
Cavalcante solicitando aumento de exercício físico denominado Desperta
Areia. Requerimento em discussão. Se pronunciou a propositora afirmou
que desde do primeiro mandato que vem repetindo esse requerimento, pois
acha muito importante. Afirmou que exercício físico é saúde e sempre luta

para que algo seja feito. Relatou que temos a Passarela José Pereira Mariz
onde as pessoas de nossa cidade sempre usam para fazer caminhada em
busca de uma melhor qualidade de vida e na oportunidade sugeriu que
próximo a escola Carlota Barreira fosse colocado uma tenda e que tivesse
uma enfermeira verificando pressão arterial e taxa de glicemia, assim como
distribuição de folders orientando as pessoas. Disse saber das dificuldades,
mas quando se tem desejo no coração nada se torna difícil. Relatou que as
pessoas caminham e se exercitam e muitas vezes de forma errada, então
que tivesse um orientador de exercício físico, pois seria interessante para a
saúde dos nossos munícipes. Em seguida se pronunciou o vereador
Francisco dos Santos disse ser este requerimento muito bacana e
necessário, até mesmo para se diminuir a quantidade de pessoas em nossa
cidade vítimas de infarto, AVC que são muitas vezes consequências do
sedentarismo. Relatou que o professor Leandro Ursulino o procurou no
início de seu mandado, e no momento ficou de pensar e organizar. Disse
que se a vereadora quiser repassa o contato dele para sentar e conversar.
Relatou que Leandro o convidou para fazer nas comunidades uma
academia ao ar livre, e o vereador entrava com o professor de educação
física, mas na época estava muita atarefado e não deu. Porém agora está
vendo para o ano de 2018. Disse que se a vereadora desejar pode sentar
com o mesmo e elaborar um projeto e levar para o prefeito, pois são
profissionais e se tem um gasto. Em seguida como não houve mais quem
quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 23/2017 de autoria da vereadora Nelma
Carneiro Cavalcante solicitando ornamentação natalina e iluminação para
nossa cidade como também para os distritos de Mata Limpa; Cepilho;
Muquém e Santa Maria. Requerimento em discussão. Se pronunciou a
propositora disse que o mês do Natal, é para sua pessoa um mês muito
interessante e bonito, apesar de quer, foi no mês de dezembro que faleceu

sua saudosa mãe. Um mês em que comemoramos o nascimento do menino
Jesus. Disse já ter visto Areia muito iluminada e bonita no mês do natal,
pois passava no calçadão e parecia até que não estava em Areia. Pediu que
está decoração por mais simples que seja que se estenda aos distritos, pois
as pessoas que moram na zona rural e nos distritos muitas vezes ficam tão
esquecidas e custo é tão pouco, pois colocar uma decoração simples de
natal é como se o gestor dissesse eu estou com vocês, nessa alegria deste
mês estamos unidos! Em seguida como não houve mais quem quisesse
discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei nº 13/2017 reajusta a contribuição financeira a Associação
de Pais e Amigos dos excepcionais APAE desta cidade e dá outras
providencias. Em primeira discussão. Se pronunciou a vereadora Nelma
Carneiro disse ser um projeto interessante, pois todos nós conhecemos a
APAE e não tem quem não se sensibilize ao chegar lá. Afirmou que quando
não existia a APAE pensávamos que esta situação só existia na televisão e
ao chegar lá somos tocados. Relatou que em janeiro de 2012 essa
contribuição era de R$ 1.600 reais, disse ser importante, porém é bem
oportuno no momento ter um aumento de R$ 5.100 reais para aquela
instituição que luta com muita garra para dar apoio as crianças e famílias
que lutam pelos seus filhos. Disse tirar o chapéu para este projeto. O
vereador Francisco dos Santos parabenizou o Prefeito por esse ato. Disse
acompanhar o trabalho do pessoal, que são voluntários 0800 e precisam de
apoio, material, alimentação entre outras coisas. Afirmou que se o gestor
colocasse R$ 20.000 ainda achava pouco, porém subir de 1.600 para 5.100
já é um grande avanço e disse também tirar o chapéu para esta causa. O
vereador José Ronaldo disse ser mais que merecedor, pois é testemunha já
que mora na comunidade e sabe das dificuldades das crianças carentes.
Pediu que o Sr. Prefeito olhasse também para outras instituições que existe
em nossa cidade. Afirmou que a APAE é merecedora até mais, porém

sabemos que a APAE é do Sr. Prefeito e as outras instituições também
merece contribuições e colaborações. O Sr. Presidente disse que não se
pode expandir projetos para todos ao mesmo tempo, porém se iniciou por
um bom caminho. Independentemente de quem seja diretor, contribuinte,
pois quando não prefeito já contribuía e fazia suas doações. Parabenizou e
disse que este valor ainda é insignificante para o tamanho da demanda que
se têm. Disse que se esta Casa tivesse uma forma de ajudar, mas em
conversa com o jurídico teve a orientação que quando abre para uma
instituição, estão abrindo para outras. Relatou que recebeu pessoas da
APAE e o mesmo disse que acredita que ninguém votaria contra a um
belíssimo projeto como este. O vereador Luiz Francisco disse ser mais que
justo aprovar um projeto desta natureza, onde tem mais de 200% de
aumento para uma instituição tão importante como é a APAE que cuida das
crianças com deficiências, em um trabalho feito com muita força de
vontade e carinho, algo que chega a arrepiar, pois é notório que é amor.
Informou que a prefeitura também resgatou as contribuições dos grupos e
isto é gratificante para todos. O vereador Francisco dos Santos disse que
em Natal existe uma equipe da APAE capacitando para atender melhor as
crianças de nossa cidade e até mesmo de cidade vizinha como Pilões.
Parabenizou não só ao prefeito como a todas as pessoas que colaboram
com a APAE. O Sr. Presidente disse ser está uma atitude louvável, pois não
irá beneficiar apenas uma criança e sim, mas de 20. Disse fazer suas
críticas, mas quando necessário faz elogios, pois muitas vezes, foi
surpreendido por algumas pessoas da APAE fazendo cotinha para realizar
alguma coisa. O vereador José Ronaldo disse que muitos o trata como
opositor, porém nunca deu um parecer contrário à projeto do Sr. Prefeito.
Projeto de Lei nº 07/2017 que institui o dia do capoeirista, em segunda
discussão. Se pronunciou o vereador José Ronaldo disse que está também é
uma instituição que merece um incentivo. Um dos grupos mais antigos de

nossa cidade, que tem tirado crianças das drogas e ajudado no
desenvolvimento das mesmas na escola. O vereador Francisco dos Santos
disse ter conhecimento que existe um grupo de capoeira na Chã de Jardim e
o procuraram para ajudar em cotinha que tinha como objetivo realizar uns
eventos. Relatou que este grupo estava no quebra-molas na Chã de Jardim
com uma corda parando os carros e pedindo uma ajuda. Disse que foi
procurado por uma pessoa perguntando como fazia para poder receber uma
ajuda para o projeto, informou que avereadora Ana Paula havia colocado
este projeto e iria ver o que poderia ser feito. Afirmou não saber se o gestor
está contribuindo. Pediu que se possível se tiver verba que o gestor possa
também ajudar a estes grupos que irá parabenizar pois o mérito será do
gestor. A vereadora Ana Paula afirmou que no início da gestão passada se
mantinha a quantia de 1.000 que se dava para cada grupo cultural e artístico
do nosso município, aí veio a crise e tiveram que cortar todos os excedentes
e os grupos culturais ficaram sem receber a ajuda mensal. Relatou que
esteve conversando com alguns grupos, e acha que devem ter sorteados
algum para poder ajudar, pois o grupo Moedas até o presente mês está sem
receber ajuda e está com o aluguel atrasado em um valor bem alto e
estavam pedindo uma ajuda para poder se apresentar em um evento que
foram convidados. Disse não saber quais os grupos que estão recebendo e
os que não estão. Afirmou ser um valor louvável R$ 5.600, mas fica
perguntando onde está a crise que se fala. Questionou se com este valor de
5.600 dá para segurar os demais grupos, pois tem que se pensar para não
deixar ninguém de fora, pois temos que valorizar já que Areia é conhecida
como terra da cultura. Relatou que uma senhora a informou que o padre
está fazendo uma campanha para APAE arrecadando em cada bairro. O
vereador Luiz Francisco disse que este projeto da capoeira também é
louvável. Disse que em relação as contribuições, ficou sabendo que
chamaram os grupos e pediram a documentação necessária, e segundo

informações informal, os grupos que não estão recebendo é por que estão
com pendência na legalização. Disse ter visto o pessoal pedindo na Chã de
Jardim e disse não saber se eles também têm as documentações, que é uma
questão burocrática e necessária para se firmar um convênio. Afirmou não
saber se vai aumentar ou não os demais grupos, pois isto cabe ao
município, saber se tem ou não condições. Afirmou que junto com os
vereadores José Ronaldo e Vanilda deram o aval a este projeto assim como
dará ao projeto do vereador Francisco dos Santos que é um projeto
louvável. O Sr.Presidente afirmou que chegou a esta Casa alguns grupos
pedindo documentação para poderem se legalizarem e serem inserido no
sistema de contribuição, porém ainda não voltaram. Em seguida o Sr.
Presidente pediu vista a um dos projetos que irá para segunda discussão, o
qual já foi para comissão. Disse ser um projeto que não percebeu que o
mesmo pede alterações nos artigos 33, 35, 39, 40, 42 e 57 da lei de nº 863
de 13 de janeiro de 2014. O vereador Luiz Francisco disse que qualquer
vereador pode pedir, disse que estão acrescentando o teatro, alterando a
questão dos membros titulares e representantes. Questionou se o projeto irá
sair da segunda discussão. O Sr. Presidente informou que o projeto para, na
segunda discussão, e pode ser que necessite de emendas. A vereadora Ana
Paula afirmou que na época sua pessoa e Ana Clara organizaram este
projeto e está de pleno acordo com as alterações sugeridas. O Sr. Presidente
disse que está apenas pedindo para analisar a questão de alterar artigos,
pois não está por dentro. Dando sequência a sessão teve início os Oradores
Inscrito. Se pronunciou o vereador Francisco dos Santos informou que
esteve presente em uma reunião de audiência pública na Câmara de
Remígio onde sua esposa é professora. Disse ter visto que lá entrou um
projeto que é a reformulação do Plano de Cargos e Carreira dos servidores
públicos da prefeitura de Remígio, onde foi pontuado mais de 40 artigos
pelo sindicato, servidores e assessor jurídico, pois ou prejudicaria ou não

seria bom para os servidores. Relatou que alguns vereadores se
sensibilizaram com a categoria. Disse ter ficado animado ao ouvir os
vereadores daquela localidade dizer que irão fazer alterações, sentar com o
sindicato, professores e todas as categorias para ver o que pode ser feito,
disse ter visto um nível dos vereadores muito alto, e muito bom. Porém
espera que não prevaleçam apenas na oratória, no falar bem e bonito, mas
que venham lutar pelos servidores públicos. Afirmou que a política, a
eleição a gestão são 4 anos e passa, e fica a responsabilidade para o
vereador, que será reconhecido a vida inteira por um pai de família que
possa ter tido um desconto no seu salário por conta de um voto. Disse que
por isso tem que votar em favor dos servidores que é quem os elege, pois
não são eleitos pelo prefeito, pelo deputado ou pelo vereador e sim pelo
povo, simples, humilde e trabalhador. Relatou que em relação a fala do Sr.
Presidente quando o mesmo disse que iria colocar um projeto de lei nesta
Casa pedindo que o presidente fosse presidente apenas em uma legislatura.
Pediu que não fizesse isso! Pois o amanhã a Deus pertence. E em seu ponto
de vista o Presidente não tem feito nada de errado nesta Casa, e o que cabe
a sua vida pessoal só diz interesse ao mesmo. Disse já ter dito nesta tribuna
que não sente vontade em seu coração de ser candidato a vereador, mas se o
diabo atentar possa ser que em cima da hora coloque seu nome para ver.
Afirmou não ter votado no mesmo para presidente, porém aprendeu a
admira-lo. Em seguida deu um aparte a vereadora Nelma e uma aparte ao
vereador Luiz Francisco. A vereadora Nelma agradeceu o aparte disse ter
tomado conhecimento que a quadra de esporte Abdias Cananeia localizada
no distrito de Cepilho que pertence a escola vereador Nelson Carneiro está
interditada. Afirmou que esta quadra já vem com problemas a muito tempo
e sempre reivindicou através de requerimento a reforma da mesma com
concerto do teto, da fiação elétrica,hidráulico e concerto de banheiro. Pediu
que o gestor se sensibilize, faça uma reforma naquela quadra para que fique

disponível para que os jovens tenham um momento de lazer. Pois locais
para lazer em nosso município é escasso. Pediu que o gestor faça uma
reforma nesta quadra pois não se pode colocar a vida dos jovens, das
pessoas e dos alunos que fazem educação física em risco, pois eles utilizam
a quadra. Em seguida se pronunciou o vereador Luiz Francisco agradeceu
pelo aparte disse que irá redigir um ofício e agradece aos vereadores que
desejarem assinar junto com o mesmo, em relação ao portal de nossa
cidade. Relatou ter sido informado e passando pelo local viu que a situação
está precária. Informou que este portal foi construído na gestão 2009 –
2012 e na gestão 2013 – 2016 foi feito um concerto com um dinheiro que
havia em uma conta. Porém o concerto deste portal é como fazer reboco em
parede velha, não funciona. Disse que a situação está pior do que estava em
2014, quando fez uma reclamação e a gestão junto com o secretário fez um
reparo, com um recurso, o qual não sabe se foi todo gasto. Solicitou que se
tiver verba que se faça uma reforma e se não tiver que se desmonte aquela
estrutura por que está caindo, e pode acontecer um acidente a qualquer
momento. Aproveitou que o engenheiro da prefeitura estava presente e
pediu que o mesmo desse uma olhada para ver a situação, para assim
comunicar ao ministério público e ao IPHAN para retirar imediatamente.
Em seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo disse que algumas
coisas que passam pela atual estão o chama atenção, como um portal
caindo. Disse ao vereador Luiz Francisco que acha que existe alguns
recursos, pois nesta Casa chegou um projeto de lei onde o Sr. Prefeito pede
49 cargos sem especificar para que, nem para quem. Questionou se esses
cargos irão gerar renda ou despesas aos cofres do nosso município? Disse
terem aprovado um projeto da APAE que teve um aumento que merecia
mais. Porém o que chama atenção é o esquecimento do Sr. Prefeito para
com o hospital e os postos de saúde de nossa cidade, pois não quer falar do
posto de saúde de Boa Vista que atendia mais de 300 famílias e o prefeito

fechou. Afirmou que todo mundo sabe da decadência do hospital, onde os
vereadores Francisco dos Santos e Luiz Francisco já precisaram e saíram
decepcionado. Pediu que os vereadores aliados do Sr. Prefeito olhem para o
hospital e para a saúde pública pois nas promessas de campanha o Sr.
Prefeito dizia que as farmácias básicas seriam abastecidas e o hospital teria
médico de qualidade e feliz daquele que precisasse de uma assistência.
Questionou onde estão vendo esta Areia melhor de se viver? Afirmou que a
promessa de campanha do prefeito era o trânsito de Areia e com licença da
palavra está a mesma desgraça, pois buraco tem até na porta da prefeitura,
que só mudou de prefeito. Disse não ter feito mais visita aos postos de
saúde pois junto com a vereadora Ana Paula eram proibidos de entrar, e
receber informações de qualquer funcionário. Mas irá voltar, pois terão que
aturá-lo por quatro anos, pois o seu mandato é para defender o povo.
Informou que quando sua mãe faz algo errado diz e quando faz correto a
parabeniza. Relatou que na reunião passada nesta Casa disse ao vereador
Luiz Francisco que achava uma falta de respeito com seus colegas
vereadores quando se está em reuniões que o que se fala o vereador grava.
Porém existe diferença entre gravações e intercepções. Pois gravar
conversa de terceiro, sem autorização judicial para que os procedimentos
ocorram é crime segundo a lei de nº 9.292 de 1996.Afirmou que com sua
pessoa o vereador não tem nenhum problema, pois o que diz repete e diz na
frente. 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.

