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

Aos (16) dezesseis dias do mês de março 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; João
Carlos Ribeiro Silva; José Ronaldo Maximino de Souza; Luiz Francisco
dos Santos Neto; Nelma Carneiro Cavalcante e Vanilda Honório da Silva.
Faltou o vereador João Paulo de Souza Macedo. Havendo quórum
regimental, o vereador Francisco dos Santos Júnior fez a leitura de uma
parte da bíblia (Romanos capitulo 12, versículo 18). Logo após o Sr.
Presidente convidou o vereador Francisco dos Santos Júnior para compor a
mesa e em seguida autorizou o primeiro Secretário a fazer a leitura das atas
das sessões anteriores que foi aprovada por unanimidade. Logo após o Sr.
Presidente deu uma pausa de cinco minutos para que o primeiro Secretário
se recomponha uma vez que o mesmo fez a leitura de quatro atas
anteriores. Sequenciando a sessão foi feita a leitura do Expediente do Dia.
Ato nº 03/2017 onde o Sr. Presidente no ato de suas atribuições,
considerando que a vereadora Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga enviou
oficio a esta Casa solicitando afastamento de suas funções nas comissões
permanentes de Finanças e Orçamento e Justiça e Redação. Resolve
modificar as comissões permanentes desta Casa, as quais ficaram da
seguinte forma: Finanças e Orçamento (Presidente) José Ronaldo
Maximino de Souza; (Relatora) Vanilda Honório da Silva e (Membro)

Jorge Eduardo Alves da Silva. Justiça e Redação (Presidente) Luiz
Francisco dos Santos Neto; (Relator) José Ronaldo Maximino de Souza e
( Membro) Vanilda Honório da Silva; Obras e Serviços Públicos
( Presidente) Ivano Cassimiro dos Santos; ( Relator) João Carlos Ribeiro
Silva e ( Membro) Francisco dos Santos Júnior. Legislação do Povo
(Presidente) Francisco dos Santos Júnior, (Relator) Nelma Carneiro
Cavalcante e (Membro) Luiz Francisco dos Santos Neto. Ofício de autoria
da vereadora Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga solicitando afastamento
nas comissões como presidente em Finanças e Orçamento e relatora na
comissão de Justiça e Redação nesta Casa Legislativa por motivo de saúde.
Ofício nº 146/2017 de autoria do Secretário de Finanças Sr. Leopoldo
Medeiros em atendimento ao oficio nº 84/2017 encaminhando a esta Casa
Legislativa os anexos que compõe o balancete mensal do Fundo Municipal
de Saúde. Ofício nº 58/2017 em resposta ao ofício nº 033/2017 desta Casa
informando que o edital de convocação dos aprovados no concurso público
realizado por este município será publicado no diário oficial do Estado na
próxima sexta feira no dia 17/03/2017. Ofício do Sr. José Arnaldo Pereira
da Silva Júnior solicitando esta Casa Legislativa para uma sessão especial
no dia 16/03/2017, ás dezenove horas sobre o direito de resposta ao
quadrimestre de 2016 realizado na última sessão da Secretaria de Saúde
nesta Casa. Parecer jurídico informando que em relação a solicitação do Sr.
José Arnaldo Pereira da Silva Júnior, a solicitação é prerrogativa como se
ver no Regimento Interno, devendo ser indeferida. Em seguida foi feita a
leitura da Ordem do Dia. Projeto de Resolução nº 03/2017 de autoria do
poder legislativo que altera os vencimentos do pessoal em comissão da
Câmara Municipal de Areia e dá outras providencias. Em terceira
discussão. Como não houve quem quisesse discutir o projeto foi posto em
votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº 11/2017 de autoria
do vereador Edvaldo Batista de Souza solicitando implantação na cidade de

Areia de um centro de controle de zoonoses. Requerimento em discussão se
pronunciou o propositor agradeceu ao vereador João Carlos Ribeiro Silva,
por sua generosidade, uma vez que seu pai já havia solicitado, porém não
oficialmente e em entendimento deram ao vereador o direito de apresentar
este requerimento que é de grande importância. 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 da
vereadora Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga solicitando reparos na
iluminação pública. Requerimento em discussão, não houve quem quisesse
discutir em votação foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº
02/2017 de autoria do vereador Luiz Francisco dos Santos Neto solicitando
reativação da biblioteca pública de Areia – PB. Requerimento em
discussão, não houve quem quisesse discutir em votação foi aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 19/2017 de autoria da vereadora Nelma
Carneiro Cavalcante solicitando melhoras com terraplanagem nas estradas
do nosso município, como também colocando piçarro e bueiros nos locais
de difícil acesso. Requerimento em discussão se pronunciou a propositora
disse ser necessário para que os transportes escolares transitem com mais
facilidade e que essas terraplanagens nas estradas sejam feitas de uma
forma, que coloquem bueiras nesses locais, pois as vezes nos deparamos
com surgimento de olho d’água, e ai se forma uma cratera. Pediu o apoio
dos vereadores para que nas estradas vicinais de nosso município sejam
feitas as melhorias necessárias. Em seguida como não houve mais quem
quisesse

discutir,

em

votação,

foi

aprovado

por

unanimidade.

Requerimento nº 39/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro
Cavalcante solicitando a retirada das escadarias da Jussara oferecendo
melhores condições para o trafego de pedestre como também uma melhor
qualidade de vida para os moradores daquela rua. Requerimento em
discussão, se pronunciou a propositora disse ser um requerimento de suma

importância, pois a muitos anos que transitou um requerimento nesta Casa
pedindo a retirada dessas escadarias, pois a comunidade sofre muito com as
mesmas. Pediu o apoio dos colegas, para que se for possível o gestor possa
executar, se tiver dotação orçamentaria e se for executado será um
requerimento de todos os vereadores. Em seguida se pronunciou o vereador
Francisco dos Santos Junior parabenizou a propositora, afirmou que
também já tinha feito este requerimento, porém valia o da vereadora que já
era mais antigo. Disse que a necessidade da retirada daquelas escadas é
grande, pois para socorrer alguém da localidade é difícil, pois não chega
carro nas casas da população da localidade. Disse ser um requerimento
importante pois irá amenizar o sofrimento dos moradores. Em seguida se
pronunciou o vereador José Ronaldo parabenizou a propositora e agradeceu
a mesma e ao vereador Francisco dos Santos, pois esta solicitação já vem
desde da época do ex. prefeito Ademar Paulino, sendo muito louvável e de
suma importância. Em seguida como não houve mais quem quisesse
discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
Dando sequência a sessão teve início os Oradores inscritos. Se pronunciou
a vereadora Nelma Carneiro informou que a homenageada Lídia Maria
Barboza da Silvaa incumbiu para que fosse feita a leitura de seus
agradecimentos. O sentimento de gratidão, deve sempre existir entre as
pessoas, pois é com este sentimento que expressa sua gratidão ao
Presidente desta Casa como também é extensivo aos vereadores que
compõe esta Câmara de vereadores Casa de Manoel da Silva pela
homenagem prestada a sua pessoa no último dia 07 deste, em
comemoração ao dia internacional da mulher. Afirmou ter sido
emocionante, pois jamais pensou que durante toda sua vida alguém iria
reconhecer o trabalho que sempre desempenhou e desempenha junto as
pessoas. Afirmou que sua trajetória de vida foi dedicada com muito
trabalho, para poder sobreviver honestamente, mas o que torna gratificante

é o bem que faz ao seu semelhante e a forma como se relaciona com as
pessoas de uma forma geral, as visitas que faz no momento em que alguém
se sente fragilizada, ou com perca de algum familiar, ou se tratando de
doença, as viagem que faz com as pessoas em caravanas religiosas onde se
divertem e rezam muito com interação que a faz tão bem, pois voltam das
viagens renovadas. Disse ser com este relato que sempre ajudou as pessoas
que a procuraram, fazendo o bem as pessoas e a si. Agradeceu ao Sr.
Presidente e vereadores e disse que jamais irá esquecer este momento.
Agradeceu as pessoas que a escolheram na enquete votando em sua pessoa.
Pediu que Deus ilumine a todos. O Sr. Presidente disse que momentos
como este é gratificante e que sempre irá procurar fazer essas homenagens
que são louváveis. A vereadora Nelma aproveitou a oportunidade e pediu
ao gestor que através da secretaria de saúde que em urgência seja aberto
este posto âncora, pois, semana passada esteve na quadra do colégio
estadual fazendo o controle de pressão, onde a quadra está de cortar
coração, com telhas faltando, e como antes tinha dado uma chuva os
profissionais tiveram que procurar um local para atender as pessoas e fazer
este controle de pressão. Disse que na oportunidade teve uma palestra com
uma dentista que foi de fundamental importância. Afirmou que este posto
âncora tem que ser providenciado com urgência, pois é uma quantidade
significativa de pessoas que são atendidas, pois são pessoas da rua Epitácio
Pessoa, Valfredo Leal, São José, São João, Germano de Freitas e as ruas
adjacentes que necessitam do mesmo. Informou que no último domingo
esteve em uma celebração na matriz de nossa cidade, onde as pessoas que
fazem parte da Legião de Maria se reúnem uma vez no ano, e quem
organizou tudo foi uma das homenageadas Maria Benedita que conseguiu
reunir 215 pessoas típico de uma líder. Afirmou que a comemoração que
esta Casa fez no último dia 07 em comemoração ao dia internacional da
mulher foi mais que justa. O Sr. Presidente informou aos vereadores que

serão necessárias as fotos para o quadro. Informou também que o programa
de rádio “Câmara em ação” é para todos os vereadores, pois é importante
os mesmos participarem, para que a população veja o trabalho dos mesmos.
Informou que no dia 24 deste foi marcada uma reunião com o
superintendente do D.E.R para tratar sobre o recapeamento da PB que liga
Areia a Remígio e Remígio a Alagoa Grande, onde irá pedir também da PB
que liga a cidade de Areia a Arara. A vereadora Nelma se pronunciou e
disse que se faz necessário também a BR que liga Areia a Usina Santa
Maria. O Sr. Presidente pediu que os vereadores que desejarem ir, avisem
antecipadamente ao secretário desta Casa. Informou que está tentando
marcar uma reunião com a secretaria de educação do estado onde irão
tentar resolver a questão do transporte escolar dos alunos do estado em
nosso município. O vereador Luiz Francisco disse ter feito um
requerimento, porém como na próxima semana o presidente do COREN
estará presente. Disse que seria bom que a visita a secretária de educação
do estado fosse após a vinda da secretaria de educação do município a esta
Casa para que a mesma possa esclarecer até que parte a prefeitura entra
neste sentido. O Sr. Presidente disse concordar. A vereadora Ana Paula
disse ter entrado em contato com um assessor em João Pessoa e foi
informada que a prestação de contas referente ao transporte escolar de
dezembro não foi enviada, mas o recurso está vindo e está entrando nas
contas da prefeitura, e a segunda questão é que a prefeitura terá que
assumir a questão dos transportes, porém irão ver que posição será tomada
a respeito, pois está um caso triste de se ver, uma vez que tem pais se
desfazendo do que tem para que seus filhos venham a escola. Informou ter
ligado para Alexandre Gutemberg que era o responsável para fazer esta
prestação de contas e o mesmo informou que se o Sr. Prefeito quiser o
mesmo vem e presta isto gratuitamente. 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 leitura da lavratura da presente
ata que depois de lida discutida e aprovada vai devidamente datada e
assinada.

