ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO
PRIMEIRO PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
AREIA-PB, NO DIA ONZE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos (11) onze dias do mês de abril 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; Ivano Cassimiro dos Santos; João Carlos Ribeiro Silva;João Paulo
de Souza Macedo; José Ronaldo Maximino de Souza; Jorge Eduardo Alves
da Silva; Nelma Carneiro Cavalcante e Vanilda Honório da Silva. Faltaram
os vereadores: Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga; Francisco dos Santos
Júnior e Luiz Francisco dos Santos Neto. Havendo quórum regimental o Sr.
Presidente convidou a vereadora Vanilda Honório para compor a mesa que
logo após fez a leitura de uma parte da bíblia (Salmo 91) na abertura dos
trabalhos e em seguida autorizou a primeira secretária a fazer a leitura da
ata da sessão anterior que foi aprovada por unanimidade. Sequenciando a
sessão o Sr. Presidente informou que estava tudo certo para que hoje fosse
realizado nesta Casa uma audiência Pública com a superintendente da
CEHAP, entretanto foi informado que a mesma não poderia se fazer
presente. Relatou ter solicitado que algum representante da CEHAP
participasse do programa de rádio do amigo Nelson Almeida e comunicasse
a toda população o motivo pelo qual não estaria presente e assim
aconteceu. Informou que será remarcada esta audiência pública. Disse
esperar que não esteja havendo algum tipo de retaliação, pois para o mesmo
a satisfação dada no programa de rádio referente a esta ausência não foi
justificativa, uma vez que esta audiência já estava marcada ha mais de
trinta dias. Em seguida informou que o Deputado Estadual Trocoli Júnior

se faz presente a esta Casa. Relatou que os vereadores estiveram no D.E.R
e saíram de lá com o resultado negativo. Porém quando esteve no Tribunal
de Contas encontrou com o deputado Trocoli Júnior o qual o pegou pelo
braço e foi até o D.E.R entrou na sala do superintendente e solicitou que
fosse resolvido a demanda dos vereadores da cidade de Areia. Na segunda
feira seguinte esta Casa recebeu a visita do pessoal do D.E.R e na quartafeira o trabalho já começou a ser executado. Agradeceu ao deputado pela
força maior, pois quando estiveram lá foram questionados quem era o
representante da cidade. Pediu aos colegas vereadores para que o Deputado
Trocoli Júnior se pronunciasse e pediu que o mesmo ajude esta Casa
Legislativa caso tenha tido algum interronpimento na vinda da
superintendente a cidade de Areia. Em seguida foi até a tribuna o deputado
Trocoli Júnior que saudou a todos os presentes. Agradeceu a oportunidade,
disse que está indo para o 8° mandato consecutivo sendo cinco de deputado
estadual e dois de vereador na capital. Afirmou que em visita ao D.E.R
encontrou por lá uma grande parte de vereadores desta Casa legislativa e se
colocou à disposição para colaborar e ajudar na reivindicação que foi
levada para este local. Informou estar sendo atingido nas redes sociais por
pessoas desavisadas ou paga por alguém para tentar denegrir a sua imagem
de parlamentar na Paraíba. Afirmou ser deputado de toda a Paraíba e tem a
liberdade de reivindicar para qualquer município, principalmente aqueles
que precisam de uma voz mais forte e de um deputado mais dedicado a ele,
e por esta razão fez questão de se fazer presente nesta Casa hoje, para dizer
a todos que continuará reivindicando pela cidade de Areia achando ruim ou
não, as pessoas que não tem compromisso com esta cidade. Disse estar à
disposição e afirmou que ninguém engana uma Paraíba inteira sete anos
seguido. Disse que irá amanhã 12/04/2017 pessoalmente a CEHAP
conversar com a Dr. Emília para saber o que aconteceu e irá exigir a
presença da mesma nesta Casa Legislativa. Afirmou que irá reivindicar a

operação tapa buracos para a rodovia. Relatou ter recebido críticas dizendo
que sinalização em pista não resolve vida de ninguém, porém sabe que
evita acidentes e evita mortes. Informou que em um passado bem próximo
a Paraíba foi muito prejudicada, pois Presidentes da Republica gostariam
de ter visitado a Paraíba mais vezes e ficava, um lado da política
convidando para o mesmo conhecer a Paraíba e o outro lado dizendo que se
ele fosse não votaria as matérias do mesmo no congresso. Disse achar que
em Areia acontece coisa parecida. Porém estar pronto para enfrentar
qualquer tipo de retaliação que venha a ser feito contra Câmara de
vereadores ou contra a cidade de Areia. Se colocou à disposição para se
alguém desejar tirar alguma dúvida. O Sr. Presidente agradeceu ao
deputado, pois através do mesmo conseguiu falar com o superintendente do
D.E.R. Informou que também estão querendo resolver a questão dos
transportes escolares dos alunos do Estado, pois até o presente momento os
alunos estão sem transporte por falta de competência e de apoio dos
deputados que aqui são votados. Pediu que se possível o deputado leve esta
reivindicação a secretaria de educação do Estado. Em seguida a vereadora
Nelma Carneiro afirmou que quando o engenheiro do D.E.R esteve aqui,
foram até a Usina Santa Maria e ficou certo a construção de um quebramolas próximo a escola José Lins Sobrinho e o girador, demandas que
gostaria de lembrar neste momento. O Deputado Trocoli Júnior informou
que amanhã 12/04/2017 as 16:00 horas tem uma reunião marcada com o
secretário de educação do Estado da Paraíba e sua agenda estará aberta para
que uma comissão de vereadores desta Casa possa o acompanhar, pois irá
pessoalmente cobrar o transporte escolar para a cidade de Areia. Em
relação ao quebra-molas pediu que a vereadora solicitasse por escrito e o
enviasse ou por e-mail ou pelo WhatsApp, pois terá muito prazer em
resolver esta demanda. Finalizou dizendo que podem contar com o
deputado Trocoli Júnior nas questões coletivas, pois o papel do político que

faz política com “P” maiúsculo não é fazer favor pessoal e sim coletivo. A
vereadora Nelma Carneiro informou que esta Casa vem lutando para
conseguir estas escrituras com a CEHAP desde 2006. O deputado se
colocou à disposição para ir a CEHAP. Dando sequência a sessão foi feita a
leitura da Expediente do Dia: Requerimento n° 08/2017 de autoria do
vereador José Ronaldo Maximino de Souza solicitando ônibus escolar para
os estudantes que fazem o Técnico em Alagoa Seca - PB. Requerimento n°
11/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando
pavimentação da Rua Belizio Gomes no bairro cidade Universitária Areia PB. Requerimento n° 53/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro
Cavalcante solicitando reforma do mercado público da nossa cidade com
cobertura no espaço que encontra-se descoberto. Em seguida foi feita a
leitura da Ordem do Dia: Requerimento n° 05/2017 de autoria da vereadora
Nelma Carneiro Cavalcante solicitando construção de um posto de
atendimento PSF na comunidade de Pindoba ou a implantação de um posto
âncora na mesma localidade. Requerimento em discussão. Se pronunciou a
propositora informou que esta solicitação é de suma importância. Disse que
se faz necessário a construção de um posto de saúde ou a implantação de
um posto âncora naquela comunidade, pois a população residente em
Pindoba e comunidades circunvizinhas sofrem muito quando estão doentes,
para se deslocarem para o posto mais próximo que fica na Usina Santa
Maria ou vim para nossa cidade que tem uma distância considerável. Em
seguida como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi
posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento n° 18/2017
de autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando da
Secretaria de Agricultura sementes tais como feijão e milho para ser
distribuídos para os pequenos agricultores de nosso município.
Requerimento em discussão. Se pronunciou a propositora disse pedir o
apoio dos colegas vereadores, pois sabemos que estar na época em que os

agricultores estão preparando suas terras, esperando a chegada do inverno
para que possam fazer o plantio. Informou que muitos agricultores e
pessoas que residem na zona rural não tem condições de comprar essas
sementes e por isto solicitou através desta Casa. Em seguida se pronunciou
a vereadora Vanilda Honório, parabenizou a propositora por este
requerimento e disse que a coisa não estar boa, principalmente para as
pessoas carentes que não tem de que sobreviver.Afirmou que seria muito
bom se o gestor conseguisse essas sementes para os agricultores. Em
seguida como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi
posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento n° 35/2017
de autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando construção
de calçamento na rua Maria Serafim Delgado no distrito de Cepilho.
Requerimento em discussão. Se pronunciou a propositora disse que este
requerimento é uma solicitação a qual vem pedindo ao longo dos anos, em
gestões passadas, para que esta rua que se localiza no distrito de Cepilho
seja pavimentada. Disse que esta solicitação estar novamente tramitando
nesta Casa e pediu o apoio dos colegas vereadores através do voto. Pediu a
Deus que o gestor tenha desejo no coração para executar este requerimento
assim que tiver dotação orçamentaria. Em seguida como não houve mais
quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Requerimento n° 05/2017 de autoria do vereador Edvaldo
Batista de Souza solicitando reforma na Casa de Pedro Américo com
melhorias. Requerimento em discussão. Se pronunciou o propositor disse
que ao visitar a Casa Pedro Américo viu que as paredes estão todas
danificadas, inclusive a parte do retelhamento. Afirmou que por ser uma
Casa história e ter uma alta demanda de turistas se faz necessário que seja
feito uma reforma. Relatou que os funcionários o informaram que é difícil
até ir ao sanitário, que o mato estar chegando na porta da cozinha, e estão
com dificuldades de material de limpeza. Convidou os vereadores para

irem até lá e ver que não há estrutura, pois, os funcionários de lá estão a
mercê. Em seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo disse que esta
Casa recebe muitos visitantes e está colocando em risco a vida de quem ali
trabalha e de quem visita. Disse esperar que o Sr. Prefeito se sensibilize
com a situação e tome as devidas providencias. Em seguida como não
houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. 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.

