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

Aos (16) dezesseis 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: Ana Paula
Gomes Pereira Gonzaga; Edvaldo Batista de Souza; Francisco dos Santos
Júnior; Ivano Cassimiro dos Santos; 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
João Carlos Ribeiro Silva e João Paulo de Souza Macedo. Havendo
quórum regimental, o Sr. Presidente fez a leitura de uma parte da bíblia
(Salmo 100), 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. O vereador Jorge Eduardo parabenizou o vereador Francisco
dos Santos, desejou muita saúde e discernimento.Dando sequência a sessão
foi feita a leitura do Expediente do Dia: Ofício nº 04/2017 enviando a
Comissão de Finanças e Orçamento para leitura, discussão e votação do
Projeto de Resolução nº 03/2017 desta Casa Legislativa, que altera os
vencimentos do pessoal em comissão da Câmara Municipal de Areia e dá
outras providencias. Informando que a reunião da mencionada Comissão
será realizada no dia 20/02/2017 ás 10:00 horas nesta Casa Legislativa. O
Sr. Presidente afirmou que o circular solicitando as comissões são
referentes a um projeto que diz respeito a mudança que irá ocorrer nos
salários dos funcionários (Tesoureira e Secretario) desta Casa. Informou
que o Projeto já está pronto e entrará na Ordem do Dia, por isto foi

solicitado a convocação das comissões para darem o parecer referente ao
projeto. Requerimento nº 01/2017 de autoria da vereadora Ana Paula
Gomes Pereira Gonzaga solicitando: Incentivo ao Programa de Economia
Criativa na cidade de Areia e zona Rural. Requerimento nº 06/2017 de
autoria da vereadora Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga solicitando:
Reparos na Iluminação Pública. Requerimento nº 02/2017 de autoria do
vereador Ivano Cassimiro dos Santos solicitando: Reativação do
bombeamento das águas do poço artesiano no distrito de Mata Limpa.
Requerimento nº 05/2017 de autoria do vereador José Ronaldo Maximino
de Souza solicitando: Carro Pipa para abastecer a comunidade de Chã de
Jardim. Requerimento nº 16/2017de autoria da vereadora Nelma Carneiro
Cavalcante solicitando: Construção de um novo cemitério em nossa cidade,
bem como em cada Distrito de Areia. Requerimento nº 26/2017 de autoria
da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando Construção de
Pavimentação e calçamento nas ruas Irmã Carolina, Irmã Ziegfrida e Irmã
Maria de Lurdes Gomes (Irmã Lurdinha), localizado no loteamento Parque
do Ipê, bairro cidade universitária Areia-PB. Requerimento nº 28 /2017 de
autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando Construção de
uma praça no loteamento Parque do Ipê, onde se localiza as ruas Irmã
Carolina, Irmã Ziegfrida e Irmã Maria de Lurdes Gomes (Irmã Lurdinha).
Requerimento nº 29/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro
Cavalcante solicitando Denominação da Praça que será construída no
loteamento Parque do Ipê, bairro universitário Areia-PB em homenagem ao
Sr. Professor Nivaldo Timóteo de Arruda. Requerimento nº 16/2017 de
autoria da vereadora Vanilda Honório solicitando Abastecimento d’água
nas comunidades de Chã da Pia, Lajes, Queimadas e Tabuleiro de Muquém
ambas deste município. Requerimento nº17/2017 de autoria da vereadora
Vanilda Honório solicitando Calçamento para a rua São Francisco no
distrito de Muquém deste município. Em seguida o Sr. Presidente informou

que o Projeto que será lido ainda não foram feitas as cópias para entregar
aos vereadores, porém em breve será entregue assinado pela mesa diretora.
Projeto de Resolução nº03/2017 que altera os vencimentos do pessoal em
Comissão na Câmara Municipal de Areia e dá outras providencias. Dando
sequência a sessão foi feita a leitura da Ordem do Dia: Requerimento nº
01/2017 de autoria da vereadora Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
solicitando Criação de centro de atividades para economia criativa no
antigo posto de saúde (desativado) no Engenho Cipó. Requerimento em
discussão, não houve quem quisesse discutir, em votação foi aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 03/2017 de autoria da vereadora Ana Paula
Gomes Pereira Gonzaga solicitando reativação do Projeto Mais Saúde na
comunidade. Requerimento em discussão, não houve quem quisesse
discutir, em votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº
04/2017 de autoria da vereadora Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
solicitando Reparos na Bomba d’água que abastece o Distrito de Mata
Limpa. Requerimento em discussão, não houve quem quisesse discutir, em
votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 05/2017 de
autoria da vereadora Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga solicitando
abastecimento d’água na comunidade de Tabuleiro de Muquém.
Requerimento em discussão, não houve quem quisesse discutir, em votação
foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 02/2017 de autoria do

vereador Francisco dos Santos Júnior solicitando calçamento da Rua
Dom Adauto no conjunto Mutirão, bairro Universitário. Requerimento
em discussão se pronunciou o propositor, disse já ter residido neste
local durante um bom tempo. Relatou que durante a campanha, ao
visitar as famílias pedindo voto, viu a dificuldade de se locomover,
pois nesta rua não passa nem carro nem moto, e até para se locomover
a pé é ruim. Relatou que semana passada em conversas com seus

amigos, perguntou sobre um cidadão cadeirante que morava em frente
a esta rua, e para tirar ele de casa tinha que ser quatro pessoas,
carregando a cadeira; soube que o cadeirante havia falecido. Talvez
tenha morrido sonhando em ter alguém o empurrando em sua cadeira
no calçamento. Pediu o apoio dos colegas vereadores. Em seguida se
pronunciou o Sr. Presidente disse que tudo que se pede em termo de
calçamento para as ruas de nossas cidades, estamos valorizando a
cidade e o imóvel. A vereadora Nelma Carneiro disse se irmanar com
esta solicitação, pois o acesso a esta rua é realmente muito difícil. Por
falta de condições das pessoas construírem em outro local, está
surgindo uma outra rua próxima. Parabenizou o propositor por esta
iniciativa. Em seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo,
parabenizou o propositor pela iniciativa e disse ser esta o verdadeiro
papel do vereador, está sempre atuando. 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 da
vereadora Vanilda Honório da Silva solicitando reforma e ampliação
do tanque no Sítio Lajes. Requerimento em discussão, não houve
quem quisesse discutir em votação foi aprovado por unanimidade.
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 em
discussão, se pronunciou o propositor, disse ser este requerimento
muito importante pois com a implantação de torres as pessoas podem
praticar esporte a noite, uma vez que a maioria dos esportistas
trabalham durante o dia, tirando assim também muitas pessoas do
mundo das drogas. Pediu a ajuda dos colegas vereadores para

aprovação deste pleito. Em seguida se pronunciou o vereador José
Ronaldo afirmou praticar esporte naquele local, pediu o apoio dos
vereadores e a sensibilidade do Sr. Prefeito para que este requerimento
venha a ser executado, uma vez que em nossa cidade existe apenas
este estádio de futebol e o mesmo se encontra em estado de
Calamidade pública. Agradeceu o propositor pela iniciativa e o
parabenizou. Em seguida se pronunciou o vereador Francisco dos
Santos parabenizou o propositor deste requerimento e disse ficar feliz,
pois sempre que tem tempo pratica esporte e sabe a necessidade de se
ter um espaço para esta prática, pois a recuperação deste estádio será
de grande valia. Em seguida o Sr. Presidente parabenizou o propositor
disse ser este requerimento muito importante pois também foi pedido
uma arquibancada onde as pessoas que vão ver e prestigiar o esporte,
não tem um local para sentar. Afirmou ser este o papel do vereador
solicitar e pedir a Deus que seja algo feito, pois sabemos que existe
diversos requerimentos que não foram executados, desejou que com
esta gestão seja possível e se tenha condições de executar. Não houve
mais quem quisesse discutir, posto em votação foi aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 002/2017 de autoria da vereadora
Vanilda Honório da Silva solicitando uma quadra de esporte para Chã
da Pia. Requerimento em discussão, não houve quem quisesse discutir
em votação foi aprovado por unanimidade. Sequenciando a sessão
como não houve oradores inscritos o Sr. Presidente deixou em aberto
para os vereadores que desejasse parabenizar o vereador Francisco dos
Santos Júnior. O Sr. Presidente desejou os parabéns e deixou ao
mesmo uma passagem bíblica (Eclesiástico capitulo 10, versículo 4).
O vereador José Ronaldo o parabenizou e desejou toda felicidade do

mundo, sucesso e muito trabalho em sua carreira. A vereadora Nelma
Carneiro parabenizou o vereador por mais um aniversário, pediu que
Deus que o ilumine, e dê discernimento, sabedoria a cada dia e
ilumine sua vida. Que abra as portas da oportunidade, pois quando se
elegem, assim como quando se elegeu em sua primeira legislatura
entra cheio de expectativa e de esperança e depois é que percebem que
tudo que o vereador consegue fazer é o mínimo e para si é o máximo.
Pediu que Deus o ilumine. O vereador Luiz Francisco o parabenizou
por seu aniversário, desejou paz e sucesso. O vereador Ivano
Cassimiro desejou os parabéns e pediu que Deus o ilumine cada dia
mais. Em seguida o Sr. Presidente informou que irá se reunir com os
vereadores para discutir a possibilidade de trazer a esta Casa
Legislativa em homenagem ao dia 08 de março (Dia Internacional da
Mulher), na sessão ordinária que será realizada dia 07, algo novo, ou
seja, realizar um evento dedicado ao dia das mulheres, onde as
mulheres irão presidir a mesa, trazer uma médica para explanação, a
delegada para falar do direito da lei Maria da Penha, e convidar a
população para se fazer presente. Informou que está sendo criado uma
janela no site da Câmara, onde irá ser votado três mulheres para que
possam ser homenageadas neste dia. Relatou que está com um
problema de iluminação nesta Casa, onde foram trocadas as lâmpadas.
Porém continuam apagadas, foi informado que tudo indica que são os
reatores que são antigos, mais irá tentar solucionar este problema e
quem sabe trazer para esta Casa uma iluminação de lead. Por fim o
vereador Francisco dos Santos agradeceu a todos pelas mensagens.
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.

