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

Aos (17) dezessete dias do mês de agosto 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; José
Ronaldo Maximino de Souza; Nelma Carneiro Cavalcante e Vanilda
Honório da Silva. Faltaram os vereadores Ivano Cassimiro dos Santos;
Jorge Eduardo Alves da Silva que justificaram suas faltas e Luiz Francisco
dos Santos Neto. Havendo quórum regimental o Sr. Presidente convidou o
vereador João Carlos Ribeiro Silva para compor a mesa diretora, como
primeiro secretário, e em seguida fez a leitura de uma parte da bíblia
(Salmo 116) na abertura dos trabalhos e autorizou o primeiro secretário a
fazer a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada por unanimidade.
O Sr. Presidente informou que qualquer vereador que desejar que seus
requerimentos sejam divulgados na rádio é só entregar uma cópia ao
assessor de imprensa que se encontra presente e está à disposição de todos
os vereadores. Dando sequência a sessão foi feita a leitura do Expediente
do Dia: Ofício nº 320/2017 de autoria do Sr. Prefeito solicitando a
disponibilização desta Casa Legislativa para que seja realizada Audiência
Pública para a LOA - PPA, no dia 22 de agosto de 2017 das 14:00 ás 17:00
horas, e convidando a todos os vereadores para se fazerem presente. O Sr.
Presidente, informou que no dia 22 haverá sessão nesta Casa, combinou
com o secretário para fazer na quarta feira dia 23 no mesmo horário, já que

não haverá sessão, pois, a discussão pode se prolongar. Disse ser muito
importante que os vereadores participem. Ofício nº 081/2017 de autoria da
Secretária de Educação Sandra Araújo, solicitando a participação em uma
das sessões desta Câmara se possível na próxima semana para dar
conhecimento aos vereadores e comunidade presente da necessidade de
revisão do Plano municipal de educação, do Plano de Cargos e
Remuneração e da implantação de um sistema de avaliação dos
profissionais do magistério. Informou que na comissão composta para esta
finalidade foram indicados os nomes do Sr. Presidente Edvaldo Batista de
Souza e a do vereador Luiz Francisco dos Santos Neto. O Sr. Presidente
afirmou ter solicitado que esta participação seja no próximo dia 24 em uma
quinta feira. Pediu aos colegas vereadores que se possível não coloquem
requerimento no dia 22, pois a categoria irá está presente e o assunto é um
pouco preocupante. Porém a secretária afirmou não ter outro caminho, e só
tem o apoio da minoria da categoria. Todos os vereadores concordaram em
não colocar matéria na próxima terça feira. O Sr. Presidente questionou se
seria importante colocar um carro de som convocando os professores para
participarem. Todos os vereadores concordaram. O Sr. Presidente afirmou
que faz questão de está presente, pois só irá concordar com o que achar que
deve e o que for bom para a categoria. Requerimento nº 31/2017 de autoria
da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante e outros, solicitando um novo
Plano de Cargo, Carreira e Remuneração para os servidores municipais de
Areia. A vereadora Nelma informou ter elaborado este requerimento, mas
pode ser assinado por todos os vereadores, que se disponibilizarem a
assinar. Requerimento nº 60/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro
Cavalcante solicitando pavimentação de calçamento ou asfaltamento na
estrada que liga a entrada do Sítio Macaco, via Engenho Triunfo ao Distrito
de Cepilho Areia. Dando sequência a sessão foi feita a leitura da Ordem do
Dia. Requerimento nº11/2017 de autoria da vereadora Ana Paula Gomes

Pereira Gonzaga, solicitando criação de serviço de atendimento à saúde da
população. Requerimento em discussão. Se pronunciou a propositora disse
que o objetivo deste requerimento é solicitar ao Sr. Prefeito que através da
secretaria de saúde seja criada o SASP – Serviço de Atendimento à Saúde
da População. Relatou que o usuário irá até o hospital e identificar o que o
acha que deveria ser mudado na questão do serviço dentro da unidade, lá
irá preencher um papel com sua sugestão, depositar em uma urna que ficará
localizada na recepção do hospital e a direção irá se encarregar de analisar
todas as sugestões que venham possibilitar melhorias dos serviços a serem
utilizados dentro do hospital. Disse acreditar ser de suma importância pois
irá observar a visão do usuário quanto a melhoria da saúde em nosso
município. Acredita que já existe este tipo de serviço, porém deseja que
fosse formalizado, e que fosse divulgado para que as pessoas pudessem ter
acesso e ajudar na gestão e administração hospitalar do nosso município.
Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento
foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº
13/2017 de autoria do vereador Francisco dos Santos Júnior solicitando
implementação de dois médicos plantonista no hospital municipal Dr.
Hercílio Rodrigues. Requerimento em discussão. Se pronunciou o
propositor, disse saber que o hospital de nossa cidade funcionada apenas
com um médico plantonista e isso atrapalha muito o andamento, pois temos
o SAMU que é unidade básica não é UTI, e ao acontecer um acidente grave
que tem que acompanhar o paciente no SAMU é o médico plantonista do
hospital, deixando o hospital sem médico, e se tivermos uma ocorrência
grave chegando no hospital de nossa cidade irá encontra-lo sem médico,
por isso seu apelo ao prefeito e a secretaria de saúde. Afirmou que se
possível cortem gasto de um lado ou de outro, mas, tenha mais um médico
de plantão no hospital para resolver a situação da saúde de nossa
população, pois já houve casos de chegarem no hospital e não ter médico.

Informou que quem tem um, não tem nenhum e quem tem dois, tem um.
Em seguida se pronunciou a vereadora Ana Paula afirmou ter ficado
sabendo em conversa com ex secretários de saúde que já passou por este
hospital, que quando o médico plantonista não pode comparecer, o Diretor
Clinico que é médico pode assumir o plantão e em nosso hospital existe um
direto clinico e não atinaram para isto, talvez por falta de conhecimento. O
Sr. Presidente parabenizou o propositor por este requerimento, pois não
podemos dizer que está tudo bem, pois acontece que as vezes o médico tem
que sair do hospital para acompanhar paciente, já que a cidade não tem
ambulâncias UTI, na qual já tem o médico plantonista para atender a
necessidade do paciente. Afirmou que não está dizendo que deixe o cidadão
e não transporte para Campina Grande, mas se o médico sai e deixa o
hospital só, mais uma vez estão permitindo que aconteça, que mais vítimas
morram na porta do hospital. Questionou se a vereadora Ana Paula sabe
informar quem é o diretor Clinico do Hospital. A vereadora disse não saber,
mais irá olhar no Sagres. O Sr. Presidente pediu que o secretário desta Casa
formalize um oficio pedindo ao gestor que comunique à esta Casa que é o
diretor clinico do hospital. Em seguida o vereador Francisco dos Santos
informou já ter dado entrada nesta Casa solicitando um SAMU, UTI
Móvel, para que em acidentes graves não seja necessário o médico do
hospital sair e deixar o restante da população desassistida. E que este
diretor clinico trabalhe, pois deve receber salário, e se tem salário deve
atender a população. Afirmou que as vezes muitos profissionais
(Enfermeira e Técnico de Enfermagem) até sabem fazer o procedimento,
mas sem o médico não fazem, pois se fizer e der errado sobra para eles. Em
seguida como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi
posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº 24/2017
de autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando construção
de um muro de alvenaria ao redor do posto PSF âncora localizado no

Engenho Cipó nesta cidade. Requerimento em discussão. Se pronunciou a
propositora, disse que este requerimento diz respeito a um muro de
alvenaria ao redor de um posto âncora localizado no Engenho Cipó.
Relatou que este posto foi construído na gestão, pois o anterior era precário
e tinha muito morcegos, onde a mesma detectou em loco a precariedade
daquele local. Entretanto se faz necessário a construção de um muro ao
redor, e um local para que as pessoas esperem o atendimento com mais
conforto, e não fiquem ao relento. Por isto está solicitando através desta
Casa e espera que o gestor se sensibilize para que a população tenha um
conforto melhor, quando houver a necessidade de ir em busca de
atendimento naquele posto de PSF. Em seguida como não houve mais
quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 27/2017 de autoria da vereadora Nelma
Carneiro Cavalcante solicitando recuperação da praça Pedro Freire de
Souza, localizado nas proximidades da rua Padre Cincinato Cabral e
adjacentes. Requerimento em discussão. Se pronunciou a propositora, disse
solicitar que esta praça seja recuperada. Afirmou ser uma praça pequena,
mas é o local que as pessoas que residem naquela rua e nas ruas adjacentes
têm para um bate papo e para um lazer, já que em nossa cidade não existe
locais para o lazer. Informou ter reivindicado na gestão passada, porém não
foi executado e por isto torna a pedir a recuperação da Praça Pedro Freire
de Souza e que gestor se sensibilize, pois acredita que com recursos
próprios e se tiver desejo no coração é possível executar. Finalizou pedindo
o aval e o apoio dos vereadores através do voto. Em seguida se pronunciou
o vereador Francisco dos Santos, parabenizou a propositora e questionou
onde fica localizada está praça. A vereadora informou que fica nas
proximidades da casa de Dona Xanda. O vereador afirmou conhecer, pois é
uma pracinha, um local no qual o pessoal senta para conversarem. A
propositora afirmou que na gestão anterior fez o requerimento o qual foi

aprovado por unanimidade, e entregou o oficio em mãos. Afirmou que
sempre fala em equipamentos de lazer tanto para criança como para adulto.
Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento
foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº
07/2017 de autoria da vereadora Vanilda Honório solicitando calçamento
nas ruas adjacentes do centro do Distrito de Muquém. Requerimento em
discussão. Se pronunciou a propositora afirmou que o Distrito de Muquém
tem crescido muito e existe três ruas que ligam ao centro do Distrito e em
tempo de chuva fica inviável carros e pessoas trafegarem, com buracos e
muita lama. Pediu o aval dos vereadores. Em seguida se pronunciou a
vereadora Nelma Carneiro disse se irmanar com a propositora nesta
solicitação pois o distrito de Muquém e o Distrito de Cepilho assim como
os demais tem que serem vistos com o olhar do coração. Porém nos
distritos de Muquém e de Cepilho faz muito tempo que não receberam
benfeitoria e necessitam muito. Em seguida como não houve mais quem
quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Requerimento em discussão. Se pronunciou a propositora,
disse que existe cisternas em algumas residências, porém se faz necessário
cisterna grande para as localidades, da curva dos noivos, Tabuleiro de
Muquém e Chã da Pia. Relatou que as vezes as pessoas doam a água,
porem a comunidade fica intimidada de tirar a água até acabar. E com uma
cisterna comunitária iria amenizar a situação. Em seguida se pronunciou a
vereadora Nelma, disse se irmanar com esta solicitação, pois é de grande
importância. Porem que essas construções sejam feitas e a prefeitura
através da secretaria competente sempre fiscalize e mantenha as cisternas
comunitárias com água, pois não adianta ter uma cisterna vazia e o pessoal
sofrendo, pois em tempos atrás passou e viu cisternas comunitárias vazias.
Em seguida se pronunciou o vereador Francisco dos Santos parabenizou a
propositora pelo requerimento o qual é muito importante, e é uma forma

pois muitas das vezes o caminhão pipa não coloca água na cisterna por que
ainda existe uma quantidade de água, porem colocando na cisterna
comunitária é uma forma do dono da casa economizar sua água na cisterna.
E assim como foi dito que tenha uma fiscalização e o responsável pela água
atenda a população quando solicitarem. O Sr. Presidente parabenizou a
propositora e disse que existe cisternas na região que necessitam de reparos
e manutenção, assim como também o abastecimento. 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 Ana Paula relatou que em
relação a falta de médico no hospital, foi mencionado que quando o mesmo
falta o diretor clinico pode assumir o plantão. Entretanto infelizmente a
atual gestão não tem está função. Porém poderia ter é só reduzir os valores
que estão sendo gasto nesta pasta. Pois na gestão passada tinha 6 funções e
na atual tem 11. Afirmou que é só diminuir os salários do diretor
administrativo que é de R$ 3.500, do diretor de imunização R$ 3.000;
diretor geral do hospital que ganha R$ 3.800 e do diretor técnico que ganha
R$ 3.500. Informou que na gestão passada o diretor clinico Dr. Mathias
ganhava R$ 3.000, e quando faltava médico ele assumia o plantão. Disse
que se todas as pessoas que estão exercendo estas funções de fato tivessem
causando efeito não estaríamos vendo o hospital na situação que está hoje.
Isto prova a ineficiência, pois se tivesse funcionando a população não
estaria reclamando. Questionou qual a necessidade de um Secretário
Adjunto? E afirmou ser nenhuma; disse que é só para ser bonzinho com
ele. Disse ser uma questão de priorização, pois deve se colocar um diretor
clínico no hospital. Afirmou que ninguém está dramatizando como foi
falado pela secretária. Pois saúde não é drama é uma necessidade. Disse
que a secretária foi muito infeliz em seus comentários no programa de
rádio, e muito exaltada e não precisava disso. Agradeceu aos vereadores

que compraram esta briga positiva, pois já está surtindo efeito pois já estão
limpando o hospital e as paredes. Pois se está começando a mofar,
deveriam chamar Dão que trabalha lá ha tantos anos, pois é experiente
nisso e gosta de trabalhar ou chamar Jairo e só mostrar “ limpa aqui oh,
com água sanitária, vinagre e bicarbonato”, porém deixar como está é que
não pode. Pois no hospital existe um risco de contaminação. Disse que o
vereador é muito cobrado, que quando os cidadãos não conseguem resolver
seus problemas vão atrás do primeiro vereador que ver na frente “ é você
mesmo que eu estava procurando” e você se despedaça todinho, e quando
chega na parte de executar fica parado pois quem executa é o prefeito. E
por isto muitos vereadores são chamados de incompetentes e que não
fazem nada, porém os vereadores fazem além do que podem, mas a
população não reconhece, pois querem ser imediatistas e com razão.
Afirmou que o vereador faz da tripa coração para poder resolver uma parte
do problema da população a qual era obrigação do município fazer. Disse
que queria muito que não existisse briga, nem essa troca de bala de um lado
para outro, porem infelizmente a política se faz assim, pois estão distantes
de chegar no patamar que o diálogo vai resolver. Pois existem duas coisas
na cidade de Areia, que mata qualquer sonho de político, é o lado A e o
lado B, e no meio o povo se lascando. Pois o prefeito deveria chamar os
vereadores e terem um bom diálogo para casarem as idéias, mas isso chega
a ser uma utopia e morreu e ficou para traz quando pensou assim. Pois
Areia é uma cidade muito difícil de lidar, onde a população cobra o que os
vereadores não podem dar, e por isso são chamados de misera e desgraça,
pois é assim que a chamam e isso doe e machuca. E as vezes a mesma se
olha no espelho e tem vontade de parar, pois cansa. Questionou até que
ponto vale a pena, pois as pessoas são muito injustas. Disse ter chorado,
pois se viu só, pois ninguém olha para a situação do vereador, e
ultimamente a mesma tem levado muito chute por todos os lados. Mas

afirmou que não irá desistir, porém deseja que Areia vença e esteja a frente
de Remígio e Bananeira, entretanto jamais irá cresce sozinha, só irá crescer
quando todo mundo entender que é parte desta cidade e não podemos
pensar individual e sim no coletivo, pois só assim teremos uma Areia
melhor de se viver e torce para isto. Em seguida se pronunciou a vereadora
Nelma Carneiro disse estápresentepara agradecer ao Prefeito Chió do
vizinho município de Remígio pela benfeitoria de terraplanagem que fez na
estrada que liga Remígio ao Distrito de Cepilho, onde a população sempre
se desloca para Remígio para resolver as pendências e situações e a estrada
estava em uma situação crítica e o prefeito se sensibilizou com aquela
população tão sofrida e mandou fazer a terraplanagem e a estrada está
ótima. Aproveitando a oportunidade pediu, reivindicou e solicitou ao
prefeito de Areia para que ele faça também através da secretaria de
infraestrutura a terraplanagem e melhorias na estrada que liga Areia ao
distrito de Cepilho, pois a população está sofrida, e como o inverno já
amenizou, está na hora de dar uma melhorada nas estradas com o roço do
mato e terraplanagem. Em seguida se pronunciou o vereador Francisco dos
Santos disse está presente para também agradecer ao prefeito de Remígio
Chió, pois seu filho foi muito bem atendido no PA pela equipe médica
daquela localidade, e após o ocorrido, o pessoal o localizou no facebook, e
perguntaram como estava seu filho? Se estava melhor? E isto tem que ser
agradecido, pois o ser humano tem que ser tratado desta forma, não com
ignorância nem com arrogância, pois a arrogância e a soberba predizem a
queda, pois temos que ser humilde e simples de coração e ajudar na hora
que a população precisa. Em relação ao comentário da vereadora Ana
Paula, pois não escutou a rádio, sobre fazer drama. Afirmou que o maior
patrimônio de um pai e do ser humano é a família, não é riqueza, nem o
dinheiro, pois morremos e isso fica, mas como pai, sempre ficamos na
memória de nossos filhos, como um pai amoroso, que cuidou e ensinou os

princípios da vida, que é respeitar, amar ao próximo e ajudar na hora que
for preciso. Disse a secretária que drama da sua parte não foi, pois trata
seus filhos em casa, como dizem “a pão de ló”, na hora de disciplinar,
disciplina, mas na hora de dar amor, carinho e dedicação se vira nos 30,
para cuidar de seus filhos. Afirmou que o hospital é para isto, para quando
alguém chegar doente ser bem tratado e cuidado, e suas reivindicações não
são partidárias, são para todos. E se não reclamarem não melhoram, pois, o
comodismo é do ser humano. Poismuitas das vezes a sociedade de esquiva
e não tem coragem de reivindicar seus direitos, e se os Vereadores e o
Presidente não tivessem corrido atrás, hoje o hospital não estava sendo
pintado. Relatou ter feito um requerimento pedindo dois médicos para o
hospital, mas deseja que tivesse 10, que os PSFs fossem abastecidos de
material, se possível para que os pacientes levem para casa para continuar o
tratamento. E que quando terminar a gestão o gestor tenha o título de que
alavancou a cidade de Areia, e para isso tem que trabalhar juntos e unidos.
Afirmou que o Sr. Edvar o pediu a pintura das faixas de pedestre, pois os
moradores da cidade de Areia sabem que em frente ao antigo bar do chifre,
próximo ao cartório e em frente a escolinha Risco e Rabisco, Geo existem
uma faixa de pedestres, porém quem vem de fora não sabe e isso pode
ocasionar acidentes graves e até a morte. Pois sabemos que tinta não é
muito caro, então poderia passar uma “tintinha” a noite para quando
amanhecer o dia está tudo em ordem. A vereadora Nelma pediu um aparte e
informou que já tramitou nesta casa uma solicitação de faixa de pedestres
que foi aprovada por unanimidade, e quando o povo perguntar, devem dizer
que a Câmara já fez sua parte e agora depende do gestor, porém não
devemos aceitar que passem uma tintinha qualquer, que os serviços que
forem feitos mesmo que poucos, que sejam feitos com seriedade e com
materiais bons. Disse já ter feito oficio ao Sr. Presidente pedindo para que
na medida do possível quando esta Casa dispuser de recurso que sejam

providenciados microfones sem fios, pois temos os vereadores Francisco
dos Santos, José Ronaldo e outros que para falarem na tribuna tem que se
curvar. O Sr. Presidente informou já ter feito o pedido destes microfones
sem fio, assim como o tripé e um notebook para melhorar a gravação.
Informou que no próximo mês as sessões serão transmitidas também pela
rádio. O vereador Francisco dos Santos agradeceu a preocupação da
vereadora Nelma em relação a sua estatura, pois é muito ruim e fica difícil
para falar na tribuna. Afirmou que em relação ao pedido da faixa não teve
interesse em tirar o mérito da vereadora, porém ia passando na rua e Seu
Edvar o chamou e o pediu, e em relação a tintinha, não que seja de péssima
qualidade, pois sabe que não é tão cara, para que seja feita isso. O vereador
José Ronaldo agradeceu a preocupação para com sua pessoa e o colega
Francisco dos Santos, as duas pessoas que tem uma estatura alta que
realmente ao usar a tribuna fica um pouco inclinado e isso não é bom, pois
no futuro pode ter um problema sério de saúde. Sequenciando o Sr.
Presidente afirmou que também tem um pedido de uma cadeira de rodas
que está sendo efetuada. Informou que as sessões itinerantes serão
realizadas nas seguintes datas. 05/09 Chã da Pia; 12/09 Usina Santa Maria;
19/09 Muquém; 26/09 Cepilho; 28/09 Mata Limpa, e que haverá uma van
para transportar as pessoas que desejarem ir. A vereadora Nelma disse ser
interessante que no dia das sessões ou um dia antes tenha um carro de som
nas localidades convidando a população. O Sr. Presidente afirmou que irá
fazer isto. O vereador José Ronaldo afirmou que esta divulgação já pode
começar a ser feita pelo assessor de imprensa Nelson Almeida. O
Sr.Presidente afirmou que isso será sim feito, e que a secretária de
educação já disponibilizou os os colégios para ser realizada essas sessões,
onde esta Casa irá encaminhar um oficio para cada diretora. 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.

