ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO
PRIMEIRO PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
AREIA-PB, NO DIA QUATORZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E
DEZESSETE.

Aos (14) quatorze dias do mês de fevereiro 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; Francisco dos Santos Júnior; Jorge Eduardo Alves da Silva; José
Ronaldo Maximino de Souza; Luiz Francisco dos Santos Neto; Nelma
Carneiro Cavalcante e Vanilda Honório da Silva. Faltaram os vereadores
Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga; Ivano Cassimiro dos Santos; João
Carlos Ribeiro Silva e João Paulo de Souza Macedo que justificaram suas
faltas. Havendo quórum regimental, a vereadora Nelma Carneiro fez a
leitura de uma parte da bíblia (Salmo 24), na abertura dos trabalhos e em
seguida o Sr. Presidente autorizou o primeiro Secretário a fazer a leitura das
atas das sessões anteriores que foram aprovadas por unanimidade. O Sr.
Presidente informou a todos que o Prefeito João Francisco Batista de
Albuquerque solicita a presença de todos os vereadores para se fazerem
presentes a esta Casa Legislativa no dia 15/02, ás dezenove horas, onde se
fará presente a equipe do SEBRAE que a composição apresenta a proposta
da seguinte forma: Realização da Palestra na cidade de Areia assunto a ser
adotado é: O que é a Licitação. Legislação, como decretar editais,
modalidade de licitações, limites para modalidade, como se preparar para
participar de licitações, avaliação, documento necessários para participar de
uma licitação e principais erros cometidos nos processos de licitações.
Afirmou ser muito importante a presença de todos. Informou que irá

solicitar através de carro de som a presença dos colegas vereadores e a
população em geral. Dando sequência a sessão foi feita a leitura do
Expediente do Dia. Convite, convidando a vossa senhoria e os demais
vereadores para participar da reunião do Conselho de Segurança da cidade
de Areia - CONSEA nesta quarta feira dia 15 de fevereiro ás 19:30 horas,
na Loja Maçônica Leônidas Santiago. Requerimento nº 02/2017 de

autoria do vereador Francisco dos Santos Júnior solicitando
calçamento da Rua Dom Adalto no conjunto Mutirão, bairro
Universitário. Requerimento nº 04/2017 de autoria do vereador
Francisco dos Santos Júnior solicitando a conclusão e a ativação do
Posto de Saúde localizado na Rua João Barreto, bairro Universitário.
Requerimento nº 02/2017 de autoria do vereador Jorge Eduardo Alves
da Silva solicitando implantação de torres com refletores e
arquibancadas no estádio municipal o Silzão. Requerimento nº
01/2017 de autoria da vereadora Vanilda Honório da Silva solicitando
reforma e ampliação do tanque no Sítio Lajes. Requerimento nº
002/2017 de autoria da vereadora Vanilda Honório da Silva
solicitando uma quadra de esporte para Chã da Pia. Dando sequência a
sessão foi feita a leitura da Ordem do Dia. Requerimento n° 001/2017 de
autoria do vereador Francisco dos Santos Júnior, solicitando votos de
aplausos com congratulações ao Excelentíssimo Sr. Prefeito João Francisco
Batista de Albuquerque e ao Secretário de Cultura e Turismo o Sr. Romeu
Lemos, pela criação e lançamento do primeiro Mapa Turístico do nosso
município. Requerimento em discussão. Se pronunciou o propositor, disse
que este manifesto de votos e aplausos para o Mapa turístico de nossa
cidade foi em virtude de uma reunião o qual acredita que todos os
vereadores foram convidados, na qual viu a importância deste mapa para
nossa cidade. Pois destacava os pontos turísticos de nossa cidade, onde o

turista quando chegava em nossa cidade muitas vezes teria que pegar um
táxi ou um moto táxi para se locomover aos pontos turísticos, e dessa forma
não precisa mais, pois o mapa será o guia, o turista pode se locomover em
seu próprio veículo para os pontos turísticos de nossa cidade. Trazendo
renda para o nosso município, e para as pessoas que tem seus pontos
turísticos os micros e pequenos empresários. Desta forma este mapa é de
grande valia para o nosso município. Disse fazer este requerimento em voto
de aplausos ao nosso Prefeito João Francisco e ao ex Secretário Romeu
Lemos que em sua opinião seria uma das pessoas que iriam se destacar e
alavancar esta cidade, pois o mesmo iniciou muitas coisas a exemplo de
Projeto “ Uma Rosa na Janela, adote uma Praça e Adote uma parada de
ônibus”. Pois vemos que nossa cidade precisa de tudo isto, e muita das
vezes nos falta a iniciativa, e o Secretário foi quem deu este empurrão e
hoje vemos em nossa cidade as praças já sendo modificadas pelas pessoas
que há adotaram, as paradas de ônibus também. Relatou que antes ao
passar na Chã de Jardim via as três paradas sempre sujas, abandonadas e
muita das vezes as pessoas morando pertinho nunca teve a iniciativa e com
este empurrão do Sr. Romeu Lemos vemos as paradas todas pintadas e em
ordem. Disse que ele seria sim um grande secretario, entretanto Deus sabe
todas as coisas. Pediu que Deus abençoe ele assim como também o
Secretario(a) que irá substitui-lo. Em seguida como não houve mais quem
quisesse discutir, o requerimento foi aprovado por unanimidade.
Requerimento n° 04/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro
Cavalcante solicitando construção do calçamento da Rua Violeta do Céu
Queiroz Teixeira, loteamento Silva Santos, localizado no Conjunto
Mutirão, bairro cidade universitária ao lado do restaurante Mariah.
Requerimento em discussão se pronunciou a propositora disse que se
observamos em nossa cidade tem surgido novas ruas, consequentemente
vem a necessidade de serem calçadas para que as pessoas tenham uma

melhor qualidade de vida. Afirmou que esta solicitação que fez e tramita
nesta Casa é de grande valia. Disse estar presente nesta tribuna para falar
das ruas de nossa cidade que não tem calçamento, pavimentação, e a
necessidade que as pessoas tem para terem uma melhor qualidade de vida.
Disse se referir a rua Violeta do Céu Queiroz Teixeira, rua esta que fica no
loteamento Silva Santos localizada no conjunto Mutirão, bairro cidade
universitária, bem ao lado do restaurante Mariah. Afirmou que as pessoas
que residem nesta rua a procuraram e pediram que a mesma fizesse esta
solicitação através da Câmara, para que aquela rua fosse calçada, pois na
época do verão sofrem com a poeira e a rua esburacada e no inverno com a
lama. Pediu o apoio através do voto aos colegas vereadores para que
aquelas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Em seguida como
não houve mais quem quisesse discutir, o requerimento foi aprovado por
unanimidade. A sessão foi interrompida por um cidadão que se encontrava
na plenária desacatando vereadores e principalmente o Sr. Presidente com
xingamentos como (Bandido). Requerimento n°40/2017 de autoria da
vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando, faixa de pedestre em
frente as escolas Carlota Barreira, Colégio Estadual, Álvaro Machado, Júlia
Verônica, João Coutinho, Sistema Educacional, Risco e Rabisco como
também Espaço das Artes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e
demais localidades que se faz necessário em nossa cidade Areia-PB.
Requerimento em discussão. Se pronunciou a propositora disse que este é o
requerimento de nº 40 de sua autoria pedindo faixa de pedestres para as
ruas de nossa cidade, mais precisamente em frente ao as escolas Carlota
Barreira, Colégio Estadual, Álvaro Machado, Júlia Verônica, João
Coutinho, Sistema Educacional, Risco e Rabisco como também Espaço das
Artes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e demais localidades,
assim como também em frente à Câmara de vereadores pois sente uma
dificuldade enorme quando desejam atravessar para o Banco do Brasil ou

para a calçada que fica de frente. Disse que esta semana observou as
dificuldades das pessoas, o direito de ir e vir na nossa cidade, com o
trânsito caótico e a necessidade dessas faixas de pedestre. Disse acreditar
que todos os Areienses sofrem com a falta das faixas de pedestre as quais
solicita através desta Casa e pede o apoio dos colegas vereadores através do
voto. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o
requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento n°41/2017 de
autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando, extinção do
sistema multisseriado nas escolas do nosso município Areia-PB.
Requerimento em discussão. Se pronunciou a propositora disse que este
requerimento é de fundamental importância, pois caminhando nas escolas,
fazendo o papel do vereador que é fiscalizar, se deparou com este sistema
de ensino multi seriado. Relatou que um professor a confidenciou a
dificuldade que tinha em uma sala onde tinha 40 ou mais de 40 alunos e era
multi seriado, tendo até alunos especiais nesta sala. Disse acreditar que
neste momento não se pode mais admitir este tipo de ensino, pois os
professores sentem dificuldades em transmitir seus conhecimentos para os
alunos, por outro lado dificulta a disciplina na sala de aula, sendo quase
impossível um professor ensinar em uma sala onde tem o sistema de
multisseriado, e os alunos aprendem muito pouco, porque quando o
professor está ensinando a uma serie a outra já se dispersa até mesmo pela
idade já começam conversando uns com os outros. Pediu o apoio aos
vereadores através do voto para que se extinga em nosso município na rede
municipal de ensino este tipo de ensino multisseriado. Em seguida como
não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi aprovado por
unanimidade. Requerimento n°43/2017 de autoria da vereadora Nelma
Carneiro Cavalcante solicitando, que as áreas de saúde que encontram
descobertas por falta de Agente Comunitários de Saúde sejam preenchidas
o quanto antes, e que sejam indicados estes profissionais para que as

pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Requerimento em
discussão. Se pronunciou a propositora disse que este requerimento diz
respeito as áreas que se encontram descobertas que não tem agente
comunitário de saúde. Disse acreditar que esta solicitação, este
requerimento é de urgência. Pediu aos colegas vereadores que se irmanem
através do voto e que o gestor se sensibilize e na medida do possível, e o
quanto antes coloque os agentes comunitários de saúde nas áreas que estão
desacobertadas. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o
requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
Sequenciando a sessão teve início os Oradores inscritos. Se pronunciou o
vereador Luiz Francisco disse que irá dar continuidade ao relatório que deu
início na sessão passada e parou na metade por conta do tempo, mais que
irá finaliza-lo. Lembrou de ser um relatório apenas parcial, não é ainda a
real situação, pois estava esperando chegar o balancete de dezembro que
teve notícia que chegou a esta Casa hoje. O Sr. Presidente informou que
chegou e está sendo examinado, pois primeiro, pois a prefeitura solicitou
que fosse feito uma investigação minuciosa a qualestá sendo feita pelo
pessoal do município, funcionários do prefeito. O vereador Luiz Francisco
informou que só saberá a real situação quando for verificado o mencionado
balancete. Mas nasessão passada parou no meio da explanação, se não se
engana foi nos sequestros de valores de dois funcionários que entraram na
justiça e ganharam, tiveram suas causas dadas ao seu favor, disse ter citado
o nome dos funcionários por que o processo é público e estavaem mãos
com o sequestro de valores. Dando continuidade afirmou que teve também
de herança o valor de R$ 610. 334.83 de folha de pagamento. Onde teve
uma quantia de tarifas bancarias que foi debitado agora no mês de janeiro,
tarifas bancarias que são todas as transações que se faz e o banco cobra
uma taxa, então o que acontecia na gestão passada era que o repasse
entrava e o dinheiro era automaticamente pago e não dava tempo o banco

retirar sua taxa, como houve este bloqueio agora no iniciou do ano, o
dinheiro ficou preso na conta e o banco tirou de uma vez só, de tarifas
bancarias o valor de R$ 24.895.27 referente ao segundo semestre do ano de
2016. Outro debito é do Fundo de Garantia Safra, o défice chega a R$
10.905.00 o qual foi pago apenas uma parcela das seis que se devia. Ou
seja o Sr. Prefeito tem que pagar o mais rápido possível por que se não é
prejuízo para os agricultores. Do Inmetro que inclusive colocou a prefeitura
no Cadin o valor de R$ 4.637.57 ou seja, o nome da prefeitura é a mesma
coisa que está no Serasa. A prefeitura fica impedida defindar convênios
oriundos do governo federal e do governo estadual, todo recurso que
chegar para investimento na cidade a prefeitura não tem acesso por que seu
nome consta nesta Cadin. Afirmou que somando o total dessas dividas
chegou ao valor de R$ 1.977.554.86, porem em todas as contas da
prefeitura no banco do brasil: a conta de nº 11286-0, outra conta de nº
8088-8 e a de nº 2125-3 que é a do FPM somam o valor de R$
1.084.431,71 sendo impossível se pagar a dívida. Ficando um défice de um
saldo negativo no valor de R$ 893.123.15. Relatou que a prefeitura ainda
negócioo valor de R$ 320.000,00 referente ao decimo terceiro de 2016.
Informou mais uma vez que o valor é parcial chegando hoje a um total que
a prefeitura tem negativo 1.213.000,00. E acompanhando o repasse do
último dia 10 entrou pouco mais de um milhão e só ficou na conta da
prefeitura o valor de em torno de R$ 200.000. Afirmou que tem
funcionários que ainda não recebeu seu salário de dezembro sem entender,
pois, existe muita conversa de meio de rua dizendo que não paga por que
não quer, mais a situação é esta. Disse que não vem a tribuna trazer coisa
falsa, pois não usa fake falso, pois tudo que mostra é com dados.
Agradeceu ao pessoal da prefeitura que o passou estas informações pois,
isto é apenas parcial e ainda vai, vim um relatório completo depois que
analisar o balancete de dezembro pois esta dívida pode aumentar ainda

muito. Afirmou que o Sr. Prefeito tem que ver uma forma de quitar essas
dívidas que o município tem: Ministério da fazenda, dos consignados dos
funcionários, das contas de concessionárias como OI, energiza e cagepa,
loja de pneus, 150 mil de cheques da empresa Lamerd de compra de
medicamentos, mandato de sequestro de valores em torno de 32 mil reais,
folha de pagamento de dezembro de 2016, tarifas bancarias, fundo de
garantia Safra, Inmetro etc. Afirmou que é muito fácil chegar e dizer que o
prefeito tem que cumprir, tem que pagar, mas ninguém mostra a real
situação. Disse que o Sr. Prefeito irá precisar muito e muito desta Câmara
municipal para conseguir que este barco não afunde literalmente. Finalizou
saudando a nova Secretaria de Cultura e Turismo Janaina Azevedo, uma
pessoa bastante competente que também tem condições de seguir com o
trabalho que Romeu iniciou. Em seguida o Sr. Presidenteagradeceu pelas
explanações e pediu a todos os vereadores que se façam presente a esta
Casa amanhã para ouvir o pessoal do SEBRAE e tomar conhecimento de
fatos como licitações. 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.

Em Tempo:

no

pronunciamento da vereadora Nelma Carneiro onde se lê: caminhando nas
escolas; leia-se visitando as escolas.

