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

Aos (14) quatorze dias do mês de setembro 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; João Carlos Ribeiro
Silva; João Paulo de Souza Macedo; Francisco dos Santos Júnior; Ivano
Cassimiro dos Santos; Luiz Francisco dos Santos Neto; Nelma Carneiro
Cavalcante e Vanilda Honório da Silva. Faltaram os vereadores Jorge
Eduardo Alves da Silva que justificou sua falta e José Ronaldo Maximino
de Souza. Havendo quórum regimental a vereadora Vanilda Honório fez a
leitura de um trecho bíblico (Salmo 37) na abertura dos trabalhos e em
seguida o Sr. Presidente convidou a vereadora Vanilda Honório para
compor a mesa diretora como primeira secretária e o vereador João Carlos
como segundo secretário; em seguida autorizou a primeira secretária 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
25/2017 de autoria do vereador Luiz Francisco dos Santos Neto,
comunicando que não aceita a sua participação através de indicação, tendo
em vista que já foi indicado dois membros desta Casa a qual se recusaram a
participar alegando suas razoes. Sugeriu que seja feita uma votação em
plenário para elegerem os três membros para compor a CPI, de maneira
democrática. Requerimento nº 14/2017 de autoria da vereadora Ana Paula
Gomes Pereira Gonzaga solicitando distribuição gratuita de camisas de
malha com proteção UV-150, botas, chapéus/bonés, luvas e protetor solar

para os operadores de máquinas de grande porte. Requerimento nº 15/2017
de autoria da vereadora Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga solicitando
reabertura do posto comunitário dos Correios do distrito de Santa Maria. O
Sr. Presidente informou as Comissões, que já tem dois projetos (do
Tribunal de Contas e a Reforma do Regimento) para serem analisados e
receberem o parecer. Informou a todos que na sexta feira ás 15:37 o
secretário desta Casa o comunicava que haveria uma reunião na Loja
Maçônica, onde estaria presente uma Juíza Federal do Tribunal do
Trabalho. Questionou como está informação havia chegado nesta Casa, e
foi informado que a secretária fez uma ligação pedindo que comunicassem
aos vereadores. Disse entender isto como uma falta de educação. Afirmou
que na segunda feira dia 11/09 houve a reunião, e saíram comentando que
não se fez presente nenhum dos vereadores, inclusive saiu no site Observa
PB. Pediu ao secretário desta Casa que não faça mais isto, levar
informações através de Whatsap, sem ter recebido nenhum ofício e que ao
chegar um convite desta natureza super atrasado não repasse mais aos
vereadores. A vereadora Ana Paula sugeriu ao Sr. Presidente que envie uma
resma de papel para a prefeitura, pois a economia é tanta, que acredita não
ter papel, e desta forma os vereadores ficam descoberto de um documento.
O Sr. Presidente informou que irá mandar um ofício a secretária
informando o motivo do não comparecimento dos vereadores a reunião. O
vereador Luiz Francisco pediu que seja exigido da secretária o motivo pelo
qual este convite chegou de véspera, pois todos os vereadores têm suas
agendas e as vezes ficam impossibilitados de comparecer quando o convite
chega de véspera. O Sr. Presidente informou que Dr. Diogo irá redigir um
documento para ser enviado a secretária, assim como rodar um oficio a
todas as secretarias, para que quando houver a necessidade de solicitar um
representante desta Casa que avisem com antecedência. Informou que na
próxima segunda haverá uma audiência pública as 14:00 horas nesta Casa,

onde irão empossar a vereadora Vanilda como representante da zona rural
que será criada pelo IBGE – SEBRAE. Dando sequência a sessão foi feita a
leitura da Ordem do Dia. Requerimento nº 03/2017 de autoria do vereador
Edvaldo Batista de Souza solicitando a construção de uma quadra de
esporte no bairro Frei Damião. Requerimento em discussão. Se pronunciou
o propositor disse ser este mais um requerimento que vai para pasta do Sr.
Prefeito, para que ele analise. Afirmou que até agora em suas legislaturas
ainda não foi atendido em nenhum requerimento, nem nesta gestão, nem na
gestão passada. Afirmou que o bairro Frei Damião cresceu bastante, e os
jovens estão a mercê. Relatou que se saírem visitando todos os jovens de
Areia, irão encontrar de 2 a 3 mil jovens desocupados diariamente, que não
tem nenhuma atividade. Disse que poderiam chamar o gestor, e conversar
para que seja executado algum requerimento, pois segundo o balancete há
na conta da prefeitura R$ 1.855 mil reais, graças a economia, e o gestor
poderia atender os requerimentos dos vereadores. Relatou que a associação
do bairro Frei Damião foireformada graças ao Promotor através de uma
multa da Cagepa e seria bom encaminhar um médico apenas na segunda e
na sexta feira. Afirmou que a secretaria de esporte não sabe nem para que
veio, disse não estar culpando o ex vereador que está à frente da secretaria
pois o mesmo chegou agora. Em seguida se pronunciou a vereadora Ana
Paula questionou qual é a prioridade do prefeito: alavancar o turismo de
nossa cidade ou cuidar primeiramente dos moradores de nossa cidade para
depois atender os de fora? Afirmou ser voluntaria no CSU e relatou que faz
dois dias que a polícia anda por lá. Afirmou que estão perdendo jovens e
crianças também, por que não existe nenhuma políticapública de incentivo
ao esporte que venha agregar a juventude. Disse que na Usina,“Tempero”
precisou de um apoio para levar os esportistas para um campeonato e não
teve apoio de um carro. Afirmou que todos os prefeitos que passaram nesta
cidade nunca negaram ônibus e este tem negado o mínimo. Disse que

talvez seja utópico desejar que seja construído uma quadra de esporte para
o bairro Frei Damião, o qual estenderia o pedido para o bairro da Jussara e
demais. Disse que não adianta enfeitar o centro da cidade, se nos bairros
estão lotados de crianças e adolescentes que estão se entregando ao mundo
do crime e das drogas.Em seguida se pronunciou o vereador Francisco dos
Santos parabenizou o propositor pois ver a necessidade da construção de
quadras esportivas para nossa cidade. Relatou está fazendo uma parceria
com Renato Ribeiro, onde estão levando escolinhas para os bairros e ver a
dificuldade de localidade para treinar essas crianças. Pediu que Deus
abençoe para que seja executado. Em seguida como não houve mais quem
quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 06/2017 de autoria do vereador João Carlos
Ribeiro Silva solicitando pintura dos prédios públicos nas cores do Brasão
de nossa cidade. Requerimento em discussão. Se pronunciou a vereadora
Ana Paula afirmou que a cor do brasão de Areia é amarela e vermelha.
Disse que se for levar está opinião ao IPHAN ele não irá deixar, pois
considera qualquer cor vibrante carnavalesca, e como a cidade de Areia é
tombada crer que não será permitido. Seria interessante questionar ao
IPHAN já que o mesmo manda e desmanda em nossa cidade. O Sr.
Presidente disse que fica a critério do propositor, porém o mesmo
deveriafazer uma consulta já que o IPHAN está presente todas as terças
feira em nossa cidade. O vereador Luiz Francisco disse que como se trata
de um requerimento e quem executa é o prefeito, quem deveria fazer está
consulta seria o prefeito após o requerimento aprovado, pois o gestor tem
que dar uma resposta, assim como a todos que são debatidos nesta Casa. O
vereador João Carlos disse que deseja que o requerimento fique da forma
que estar, e caso não seja executado fará de uma outra forma. Em seguida
como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em
votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº 01/2017 de autoria

do vereador João Paulo de Souza Macedo solicitando academia de saúde
para todos os Distritos. Requerimento em discussão se pronunciou a
vereadora Vanilda, parabenizou o propositor por este requerimento tão
especial e disse que seria muito bom se o prefeito executasse. Em seguida
se pronunciou o vereador Francisco dos Santos parabenizou o propositor e
disse que ser for cumprido será de grande valia para o município, mesmo
sabendo que em alguns distritos já tem academias particulares. E que Deus
abençoe para que seja executado. Em seguida como não houve mais quem
quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 14/2017 de autoria do vereador João Paulo
de Souza Macedo solicitando extensão do calçamento na saída de Muquém
para Mazagão. Requerimento em discussão não houve quem quisesse
discutir em votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº
25/2017 de autoria do vereador Luiz Francisco dos Santos Neto solicitando
construção de um anel viário composto pela via perimetral e terminal
rodoviário. Requerimento em discussão se pronunciou o propositor disse
ter solicitado também na gestão passada e sabe que não é fácil ser
executado, pois precisa-se de verba federal e por Areia ser uma cidade
histórica. Disse ficar indignado ao ver o trafego de carros pesados em nossa
cidade. Informou ter estado em uma reunião onde o Sr. Presidente também
estava, reunião esta com a Dra. Alessandra, juíza de nossa cidade, onde
decidiam sobre o trafego dos caminhões pipas. Afirmou que se o prefeito
conseguisse através de um deputado federal ou em parceria com o governo
do estado e o município desse uma contrapartida que é mínima, esta via
perimetral, um sonho distante para desviar o tráfego de caminhões pesados
para fora da cidade. Relatou ter visto está semana um caminhão baú
estacionado em cima da calçada para descarregar e um cidadão estacionado
sua Hilux em cima da calçada do Banco do Brasil. Disse terem cometido
umerro ao revogar uma lei municipal da época de Ademar Paulino, uma lei

que ficou apenas no papel mais se faz necessário nos dias de hoje. Relatou
que o trânsito da cidade de Remígio está organizado e segundo o prefeito
será intensificado ainda mais, pois neste concurso que será aberto terá
vagas para guarda municipal, com poder de multar e tudo mais. Relatou um
fato que ocorreu em Alagoa Nova onde um cidadão após ser parado em
uma blitz saiu cortando luz para todos que vinha a frente, sem saber cortou
luz para uma quadrilha que iam realizar um assalto na cidade, a quadrilha
seguiu pela zona rural em alta velocidade colidindo com uma moto, onde
vinha o irmão e o pai do cara que cortou luz para a quadrinha, as vítimas
foram parar no Trauma e um veio a óbito. Disse que antes fazia muito isto,
mas após este relato não faz mais. Afirmou que neste mandato ainda, terão
que chamar a população e discutir a volta desta lei, com a sociedade
consciente pois é necessário, pois muitas vezes o pessoal liga para rádio
questionando cadê as autoridades da cidade. Disse ser um assunto polêmico
o qual tem que ser debatido com seriedade. O vereador Francisco dos
Santos parabenizou o propositor e pediu que Deus abençoe para que seja
atendido. Em relação a municipalização disse concordar em parte, porém o
que o prefeito de Remígio já faz um tempo que conscientiza a população e
até hoje não se cobra multa e não se cobra estacionamento, disse saber que
isto será ativado, porém a população está sendo educada. EmRemígio o
calçamento é todo asfaltando, e mesmo sabendo que em nossa cidade não
pode, por ser patrimônio histórico, porem poderiam fazer uma restauração
do calçamento. Disse não ser contar cobrar multa, punir, porem que se
tenham prazos e conscientizem a população. O vereador Luiz Francisco
disse que em caráter educativo em Remígio já faz mais de 2 a 3 anos, e
todo mundo respeita, pois, os semáforos nem o circuito de câmara tem e é
respeitado. Afirmou que a blitz feita a pouco na cidade foi do estado. Mas
concorda que tem que haver uma conscientização. A vereadora Ana Paula
disse que para chamar a população para perto tem que saber chegar, se for

impondo, com prepotência e arrogância a população vai se voltar. Disse
que talvez Chió tenha conseguido em Remígio pelo comportamento,
diferente do nosso gestor, que não tem diálogo com ninguém. Relatou que
Edilene falou do Chá (conhecimento, habilidade e atitude), afirmou que
conhecimento nosso prefeito pode até ter, habilidade e atitude o mesmo não
tem nenhuma. Pois a atitude dele é afrontar. Afirmou que se o mesmo
mudar a atitude e a habilidade, e trazer a população para perto, podem até
conseguir, como outras cidades conseguiram. Vai depender da habilidade
que o gestor terá. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir
o requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Dando
sequência teve início os Oradores Inscritos. Se pronunciou o vereador
Francisco dos Santos parabenizou a vereadora Vanilda por mais um ano de
vida, pediu que o Senhor a abençoe assim como toda sua família
prosperamente, dando livramento e benção. Parabenizou também o
vereador Ivano Cassemiro que e a ao Seu Cicero que acredita estar feliz
por ter um filho do quilate do vereador Ivano que sempre caminham junto.
Pediu que Deus abençoe para que os seus seja como os dois, caminhando
unidos. Pediu muita benção, livramento e prosperidade para o vereador. O
Sr. Presidente finalizou parabenizando a vereadora Vanilda e o vereador
Ivano Cassimiro. 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.

