ATA DA VIGESSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO
PRIMEIRO PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
AREIA-PB, NO DIA ONZE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos (11) onze dias do mês de maio 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; Francisco dos Santos Júnior; José
Ronaldo Maximino de Souza; João Paulo de Souza Macedo; Ivano
Cassemiro dos Santos; Jorge Eduardo Alves da Silva; Luiz Francisco dos
Santos Neto; Nelma Carneiro Cavalcante e Vanilda Honório da Silva.
Faltou o vereador João Carlos Ribeiro Silva que justificou sua falta.
Havendo quórum regimental o Sr. Presidente fez a leitura de uma parte da
Bíblia (Isaias 53), 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. Requerimento nº 09/2017 de autoria da vereadora
Nelma Carneiro Cavalcante solicitando pavimentação e rede de esgoto no
Conjunto José Hermenegildo bairro cidade Universitária Areia – PB.
Requerimento nº 38/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro
Cavalcante solicitando construção de um Centro Social Comunitário no
Conjunto Padre Maia. Projeto de Resolução nº 06/2017 de autoria da
vereadora Nelma Carneiro Cavalcante concedendo Medalha Horácio de
Almeida a personagem Areiense por destacada atuação no crescimento
social e político deste município ao Sr. José Diogo Theotônio. Projeto de
Resolução nº 07/2017 de autoria do vereador Francisco do Santos Júnior
concedendo Medalha Horácio de Almeida a personagem Areiense por

destacada atuação no crescimento social e político deste município ao Sr.
Romeu Prazeres Lemos; Projeto de Resolução nº 08/2017 de autoria do
vereador Edvaldo Batista de Souza concedendo Medalha Horácio de
Almeida a personagem Areiense por destacada atuação no crescimento
social e político deste município ao Sr. Marinésio Coelho de Lemos. O Sr.
Presidente propôs que esses três projetos sejam aprovados em regime
urgência, e assim voltem para ordem do dia. Questionou se todos os
vereadores concordavam. Todos concordaram. Parecer da Comissão de
Justiça e Redação Favorável a rejeição do veto parcial ao Projeto de Lei n°
03/2017 que dispõe sobre a revogação da lei municipal n° 897/2016 e
concede novo reajuste salarial aos profissionais do magistério no município
de Areia e altera os anexos I, II e III da lei n° 760 de 28 de dezembro de
2009 modificada pela lei n° 858 de 21 de março de 2014 e dá outras
providencias. Parecer em discussão, se pronunciou a vereadora Nelma
Carneiro parabenizou os professores pelo desempenho de suas atividades
em sala de aula, contribuindo para o aumento do IDEB em nosso
município. Disse que jamais, duvidou da capacidade dos mesmos. Afirmou
que são mais que merecedores e devem ter seus direitos respeitados. Disse
que jamais deixará de ser favorável em prol desta categoria, e nunca
deixará de reivindicar melhorias para as escolas de nosso município em
relação a sua estrutura, que é de responsabilidade do gestor e não dos
diretores. Informou a todos que vota a favor do parecer. Em seguida como
não houve mais quem quisesse discutir, o parecer foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente informou que o Veto só pode
ser votado após duas discussões, pois se faz necessário todo o cuidado e
transparência, afirmou ter sido orientado juridicamente. Informou que se
derrubado o veto, e o executivo não homologar, esta Casa estará de portas
aberta para homologar. Dando sequência a sessão foi feita a leitura da
Ordem do Dia. Requerimento n°34/2017 de autoria da vereadora Nelma

Carneiro Cavalcante solicitando pavimentação em frente à escola
municipal Luzia Coutinho Garcia localizado no sítio Tauá Areia – PB.
Requerimento em discussão. Se pronunciou a propositora disse que a
referida escola não tem uma quadra, nem um localde lazer para os alunos e
necessita ter uma pavimentação em frente à escola, pois é lá onde os
professores realizam as comemorações, porém tem muita pedra, e os alunos
ficam sujeitos a se acidentarem. Solicitou através desta Casa e pediu o aval
através do voto dos colegas vereadores. Em seguida como não houve mais,
quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Requerimento n°33/2017 de autoria da vereadora Nelma
Carneiro Cavalcante e outros solicitando, reforma na lavanderia pública
localizada no Conjunto Mutirão. Requerimento em discussão. Se
pronunciou a propositora disse que muitas pessoas que residem na
comunidade utilizam está lavanderia, a qual necessita o quanto antes de ser
feito uma reforma e construído um muro ao redor, para que se consiga
manter a higiene do local e para que os vândalos não danifiquem o
patrimônio público. Relatou que lá também tem um poço com água
potável, onde as pessoas utilizam. Pediu o aval dos colegas vereadores,
pois é uma reivindicação que vem repetindo ao longo dos anos. Em seguida
se pronunciou o vereador Francisco dos Santos Júnior parabenizou a
propositora, disse ficar feliz pela sua iniciativa, uma vez que o bairro do
Mutirão é um bairro querido e necessitado de ajuda. Em seguida como não
houve mais, quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. Requerimento n°07/2017 de autoria do
vereador Jorge Eduardo Alves da Silva solicitando Título de Cidadão
Areiense ao Sr. Jadson Videres Pamplona. Requerimento em discussão, não
houve quem quisesse discutir em votação foi aprovado por unanimidade.
Requerimento n°06/2017 de autoria do vereador Jorge Eduardo Alves da
Silva solicitando Título de Cidadão Areiense ao Sr. Marinaldo dos Santos.

Requerimento em discussão, não houve quem quisesse discutir em votação
foi aprovado por unanimidade. Requerimento n° 05/2017 de autoria do
vereador Jorge Eduardo Alves da Silva solicitando implantação do NASF –
núcleo de apoio a saúde da família em nosso município. Requerimento em
discussão. Se pronunciou o propositor disse se sentir envergonhado, pois
uma cidade do porte de Areia não temo NASF, enquanto as cidades
circunvizinhas a exemplo de Remígio, Algodão de Jandaíra, Alagoa Grande
tem o NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família. Afirmou que o NASF
é para dar suporte aos PSFs com profissionais especializados tais como:
Nutricionista, Educador Físico, Assistente Social, Fisioterapeuta, Psicólogo
etc. os quais irão trabalhar em conjunto. Relatou já ter solicitado o Projeto
do CEO para acrescentar melhorias em nosso município. O Sr. Presidente
parabenizou o propositor, disse que uma das preocupações é o fato de está
chegando em nossa cidade policlínicas cobrando em consultas o valor de
R$ 220,00 reais e não é todo mundo que pode pagar. Disse ser importante
que tenha, porém se o município pode e deve oferecer é importante que se
cobre. Em seguida se pronunciou o vereador Francisco dos Santos Júnior
parabenizou o propositor pela iniciativa, pois a necessidade, uma vez que
as pessoas mais carentes não têm condições de pagar uma consulta de R$
150,00; R$ 200,00 reais e assim por diante. Relatou ter tido o prazer de
visitar o NASF junto com Dr. Eduardo na cidade de Remígio e Algodão de
Jandaíra e viu quantas pessoas são beneficiadas e bem atendidas. Em
seguida como não houve mais, quem quisesse discutir o requerimento foi
posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento n° 21/2017
de autoria do vereador Ivano Cassemiro dos Santos, solicitando Título de
Cidadão Areiense a Sra. Silva César Farias da Cunha Lima. Requerimento
em discussão, não houve quem quisesse discutir em votação foi aprovado
por unanimidade. Requerimento n° 11/2017 de autoria do vereador
Francisco dos Santos Júnior, solicitando Título de Cidadão Areiense ao Sr.

Francisco Antônio Leocádio. Requerimento em discussão. Se pronunciou o
propositor relatou que Francisco Antônio Leocádio nasceu no estado do
Ceará,no dia 22 de junho de 1963, casado, pai de dois filhos. Em 1979
mudou-se para João Pessoa PB, e no ano de 1989 formou-se em direito
pela Unipê, exerceu a profissão de corretor de imóveis e advogado até o
ano de 1994 quando ingressou no quadro do Tribunal Regional de Trabalho
através de concurso público, para o cargo de oficial de justiça avaliador,
tendo sido nomeado em fevereiro de 1984 para a Vara do Trabalho de
Picuí- PB. No entanto em maio de 1994 foi devolvido para a cidade de
Areia, onde permanece até hoje e exerce o cargo de diretor, secretário da
Vara do Trabalho de Areia, tendo nesta função colaborado de maneira
decisiva juntamente com o Ministério Público do Trabalho na doação de
diversos equipamentos para o hospital municipal de Areia que somados
chegam quase a R$ 900.000.00 reais, e a construção do prédio da APAE
deste município. Afirmou que Leocádio como todos conhecem participa
ativamente do cenário político na cidade de Areia onde exerce o cargo de
presidente de diretório do partido popular socialista PPS. Disse ser este
mais que justo, pois o mesmo além de exercer seu trabalho luta para o bem
de nossa cidade, uma vez que poderia ter ajudado até mesmo a cidade natal,
porém escolheu nosso município. Relatou que quando foi convidado para
oferecer este título de cidadão no momento ficou recuado, pois não tinha
muito conhecimento com o Sr. Leocádio, e na ocasião questionou se o
vereador João Carlos gostaria de apresentar, porem ele não quis. Em
seguida como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi
posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento n° 10/2017
de autoria do vereador Francisco dos Santos Júnior, solicitando Título de
Cidadão Areiense ao Sr. Gesso Paulino de Lima Júnior. Requerimento em
discussão. Se pronunciou o propositor disse que Gesso é o neto do ex
prefeito Ademar Paulino “ Pai Véi ”. Relatou que Gesso foi candidato a

vereador nesta cidade por duas vezes, e no momento é o presidente do
diretório municipal do PMDB e membro da juventude do PMDB, faz parte
do EJC da igreja católica e atualmente é o diretor da Cultura da prefeitura
municipal de Areia. Disse ser este título mais que merecido. Em seguida
como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em
votação e aprovado por unanimidade. Requerimento n°10/2017 de autoria
do vereador Edvaldo Batista de Souza solicitando Título de Cidadão
Areiense ao Sr. Neyber José Ribeiro. Requerimento em discussão. Se
pronunciou o propositor, informou que Neyber é filho do grande amigo
Benedito Ribeiro, o qual é um micro empresário em nossa cidade com
transporte de turismo, e no momento trabalha na Universidade Federal.
Pediu o apoio dos colegas vereadores através do voto. Em seguida como
não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em
votação e aprovado por unanimidade. Requerimento n° 09 /2017 de autoria
do vereador Edvaldo Batista de Souza solicitando Título de Cidadão
Areiense ao Professor Manoel Bandeira de Albuquerque. Requerimento em
discussão. Se pronunciou o propositor, afirmou que Manoel Bandeira é o
diretor da UFPB o qual tem demostrado sua contribuição, deixando a
disposição o ambiente o qual é diretor para o poder legislativo e executivo
se assim desejarem, e tem também serviço prestado em nossa cidade. Em
seguida como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi
posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução
nº06/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante concedendo
Medalha Horácio de Almeida a personagem Areiense por destacada atuação
no crescimento social e político deste município ao Sr. José Diogo
Theotonio. Projeto de Resolução em discussão. Se pronunciou a
propositora fez a leitura de toda a trajetória de vida do Sr. Diogo Theotonio.
Disse ser um currículo rico, o qual acredita ter motivo suficiente para
solicitar desta Casa esta Comenda Horácio de Almeida. Em seguida como

não houve mais quem quisesse discutir, o projeto de resolução foi posto em
votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução nº 07/2017 de
autoria do vereador Francisco do Santos Júnior concedendo Medalha
Horácio de Almeida a personagem Areiense por destacada atuação no
crescimento social e político deste município ao Sr. Romeu Prazeres
Lemos. Em discussão. Se pronunciou o propositor disse que Romeu foi
secretário de Turismo em nossa cidade, por pouco tempo e ajudou muito,
com alguns projetos que trouxe. Disse achar de grande valia está Comenda.
Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o projeto de
resolução foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de
Resolução nº 08/2017 de autoria do vereador Edvaldo Batista de Souza
concedendo Medalha Horácio de Almeida a personagem Areiense por
destacada atuação no crescimento social e político deste município ao Sr.
Marinézio Coelho de Lemos. Em discussão se pronunciou o propositor
disse que o Sr. Marinezio é um cidadão bastante conhecido, o qual tem seu
prestigio como homem evangélico e congrega na igreja Assembleia de
Deus. Pediu o apoio dos colegas vereadores. Em seguida como não houve
mais quem quisesse discutir o projeto de resolução foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. Veto parcial ao Projeto de Lei n° 03/2017 do
poder executivo, em primeira discussão. Não houve quem quisesse discutir.
Dando sequência a sessão teve início os Oradores Inscritos. Se pronunciou
o vereador José Ronaldo disse que a classe de professores a vários dias e
até mesmo meses vem se arrastando por incompetência do Sr. Prefeito.
Afirmou que a cada projeto que vem a está Casa e é aprovada o mesmo tem
vetado. Disse a Nerivan representante dos professores, que não viu
nenhuma manifestação e nenhum pronunciamento do mesmo em rádio
cobrando o que os professores tem de direito, mas na gestão passada o
mesmo fazia isto muito bem. Disse aos professores que enquanto esta Casa
tiver trabalhando em prol da sociedade, não deixará que tome os direitos

dos professores, os quais podem sair desta Casa assegurado que o veto será
derrubado, garantindo assim o direito dos professores. Disse votar contrário
ao veto do Sr. Prefeito. Em seguida se pronunciou o vereador Francisco dos
Santos Júnior disse apoiar os professores. Em relação ao limite da fala dos
vereadores durante a discussão dos projetos e requerimentos, disse ser a
favor quando sair do foco do que está sendo discutido, porém fica um
pouco triste, pois acaba deixando os vereadores acanhado, e tendo que
resumir o máximo possível. Relatou que está semana estava na casa de seu
sogro e entrou um rapaz falando de seu trabalho e dos vereadores, e na
ocasião o vereador egoistamente disse ter feito emenda que tinha ajudado
ao mesmo está hoje no trabalho. Pediu desculpa aos demais vereadores,
pois tudo que é feito nesta Casa através de projetos e requerimentos, onde
os vereadores se irmanam, apoiam e votam favorável o mérito não é apenas
seu, nem de um só vereador e sim de todos. Disse ter ficado com vergonha
do que disse e por isto pede desculpas. Em seguida se pronunciou o
vereador Luiz Francisco dos Santos Neto disse estar presente pois em uma
sessão passada foi indagado enão teve como interferir por questão de
ordem. Disse que no momento se referia a escola Elídio Pereira que foi
pronunciada pela vereadora Ana Paula, mas o vereador José Ronaldo disse
que tinha sido ele. Afirmou ter falado especificamente da escola Elídio
Pereira e não das escolas fechadas. Porém houve escolas fechadas, e o
vereador José Ronaldo também falou de uma escola derrubada e disse que
era um crime um patrimônio público sendo derrubado. Disse concordar,
pois patrimônio público tem que ser zelado, porém ninguémouviu a
justificativa que a secretária tem a dizer sobre isto, e não julga
precipitadamente. Disse que o vereador José Ronaldo deve se lembrar que
nesta Casa no mês de fevereiro foi feita uma proposta de se vender um
veículo da Câmara ano de 2016, 0 km. E por coincidência é um patrimônio
público também. Disse que se não tiver enganado, pois consta nos vídeos e

áudios desta Casa, o vereador José Ronaldo foi o segundo a concordar com
a venda deste veículo que é um patrimônio público e novo, a escola é
antiga e não sabe em que situação estava, pois ainda não foi, mas irá lá.
Disse que no seu entender tanto a escola como o carro são patrimônio
público, adquiridos com dinheiro público, imposto de cada cidadão, então
não há diferença. Disse que devemos ter cuidado, pois as vezes cobramos e
esquecemos que lá atrás já deslizamos. Pois se é um crime derrubar a
escola, vender este veículo em sua concepção também é um crime, pois não
foi apresentada uma justificativa justa, onde dos vereadores que
concordaram o mais coerente foi o vereador Francisco dos Santos Júnior.
Disse que naquele momento foi falado que o carro não tinha uso, não
servia. Informou ter comprado o carro 0 km, mas não sabe quanto está a
quilometragem deste veículo hoje, pois tem certeza que foi usado e usado
bastante pois sabemos que precisa. Disse que as vezes fazemos um
julgamento precipitado. Outro fator que o vereador José Ronaldo falou foi
sobre o esporte, sobre os campeonatos. Afirmou que a denúncia que chegou
nesta tribuna na gestão passada foi que a secretaria de esporte tinha feito
um campeonato e estava se cobrando os árbitros, porém ao checar os
balancetes foi visto que a prefeitura também pagava árbitros, então houve
uma duplicidade de pagamento de árbitros. A única diferença que existe
hoje é que a secretaria de esporte não existe mais, pois se pegar desde da
fundação desta secretaria até o termino da gestão era entre dez, onze mil
reais por mês apenas de folha de pagamento. Afirmou ter visto e
fotografado secretário sem nenhuma estrutura a exemplo do ex vereador
Gilberto Joventino que anda em uma biz com um motor nas costas
descendo para o campo para cortar a grama, assim como também já viu o
ex vereador Biu da rádio também fazendo o trabalho dentro do campo, uma
vez que esta secretaria não tinha estrutura nenhuma. Informou que o ex
vereador Carlos Roberto fez um levantamento e mostrou todos os gastos

desta secretaria a qual não tinha produtividade, porém hoje é uma direção
de esportes. Disse que não há diferença entre escola e carro, pois os dois
são patrimônio público, porém não podiam vender, teria que ser leiloado.
Em seguida fez uma homenagem a todas as mães. Disse que o bom é
quando chegar o domingo dia das mães ter sua mãe para abraçar, pois tem
muita gente que não tem mais, e acredita que este vazio seja imenso pois
não há substituição. Uma vez que o maior presente que Deus deu para cada
um de nós foi nossa mãe. Disse que todos os dias passa para dar um abraço
em sua mãe. Finalizou dizendo: abrace sua mãe enquanto há tempo, pois o
tempo escorre pelas mãos, e o tempo que escorre passa de uma maneira tão
rápida que não temos noção, e quando vemos já passou. Embora permaneça
sempre em nossa mente e em nossos corações. O vereador José Ronaldo
pediu para se pronunciar o Sr. Presidente afirmou que o regimento não
permite e desejou um feliz dia das mães a todas as mães. 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.

