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

Aos (10) dez 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 e João Paulo de Souza Macedo. Faltou o
vereador Jorge Eduardo Alves da Silva. Havendo quórum regimental o Sr.
Presidente convidou a vereadora Vanilda Honório para fazer a leitura de um
trecho bíblico (Salmo 23) na abertura dos trabalhos, e em seguida para
compor a mesa diretora como primeira secretária a autorizou 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. Requerimento
nº 17/2017 de autoria do vereador João Paulo de Souza Macêdo solicitando
recuperação do calçamento que liga Chã de Jardim a Muquém como
também o roço do mesmo. Requerimento nº 63/2017 de autoria da
vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando pavimentação da rua
projetada no distrito de Cepilho, mais precisamente logo após o sistema de
abastecimento da CAGEPA até a curva que dá acesso a comunidade de
Gruta de Cobra que faz parte do município de Areia – PB. Requerimento nº
64/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando
denominação para rua projetada no distrito de Cepilho, mais precisamente

logo após o sistema de abastecimento da CAGEPA até a curva que dá
acesso a comunidade de Gruta de Cobra que faz parte do município de
Areia – PB. Dando sequência a sessão foi feita a leitura da Ordem do Dia.
Requerimento nº 24/2017 de autoria do vereador Ivano Cassimiro dos
Santos solicitando Retroescavadeira para limpeza dos açudes nos seguintes
locais: Casa de Pedra; Pirauá; Mangabinha; Assentamento Santo Expedito e
Barra do Salgado. Requerimento em discussão, não houve quem quisesse
discutir em votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº
18/2017

de

autoria

da

vereadora

Vanilda

Honório

solicitando

reconhecimento de direito a Insalubridade aos Agentes Comunitários de
Saúde e Agentes de Combate a Endemia de nossa cidade. Requerimento em
discussão, se pronunciou a propositora pediu o aval de todos os vereadores
para que o Sr. Prefeito se sensibilize e inclua a insalubridade aos Agentes
Comunitário de Saúde e os Agente de Combate a Endemias. Disse ser fato
que a maioria das cidades já pagam a insalubridade. Afirmou que os
Agentes de Saúde é uma classe pertencente a secretária de saúde e a mais
sofrida, pois no lugar do paciente ir até eles, eles que vão de encontro ao
paciente. Disse que os agentes de saúde vão informar e orientar, porém
algumas pessoas se recusam a recebe-los em sua residência. Disse ser um
trabalho árduo e humilhante, pois tem muitas pessoas que ao ver os agentes
de saúde abrem a porta, mas tem pessoas que se puder fechar, fecham,
assim como tem pessoas que se você for escutar passam o dia todo, tem
pessoas que pedem que os agentes façam seu trabalho rápido, pois tem o
que fazer. Informou que os agentes de saúde têm o salário muito defasado,
onde a mais de três anos é um salário só, pois não teve aumento nenhum, as
gratificações e os direitos que deveriam ter não conseguiram. Informou que
existe cidades que pagam insalubridade, décimo quarto, e outras
gratificações e em Areia os mesmos não tem nem a insalubridade que é um
direito de todos, e é lei federal. Afirmou que para terem direito a

insalubridade o Sr. Prefeito tem que mandar o projeto de lei para esta Casa
Manoel da Silva, para ser aprovado, pois enquanto não chegar, o gestor não
pode pagar. Informou que na gestão passada os agentes de saúde recebiam
seus pagamentos todo dia 30, dentro do mês o mais tardar era dia 02 ou dia
03, e atualmente os agentes de saúde não estão recebendo mais dentro do
mês, e por serem pais de famílias necessitam que votem a receber no dia
30. Afirmou que caso o Sr. Prefeito envie este projeto de lei a esta Casa e
insira a insalubridade nos contracheques será grata assim como os demais
agentes de saúde. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir
o requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Dando
sequência o Sr. Presidente informou que no próximo dia 19 será realizada
nesta Casa uma sessão especial, com palestra referente ao outubro Rosa,
onde estará presente a Secretária de Saúde do município, uma médica
especialista de Campina Grande, que trará informações referente a
prevenção do Câncer de mama e uma senhora que virá relatar como estar
enfrentado este problema. Afirmou que gostaria de contar com a presença
de todos os vereadores. Informou que está vendo a possibilidade de
confeccionar algumas camisas na cor rosa. Agradeceu a vereadora Nelma
por ter entregue a todos os lacinhos rosa. Finalizou informando que esta
Casa também se preocupa com a saúde da mulher, assim como se preocupa
com a saúde do homem “ novembro azul”. Informou que será tirado de
pauta neste dia o Expediente e a Ordem do Dia. 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.

