ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO
PRIMEIRO PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
AREIA-PB, NO DIA DEZOITO DE ABRIL DE DOIS MIL E
DEZESSETE.

Aos (18) dezoito dias do mês de abril 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; João Carlos Ribeiro Silva; José Ronaldo Maximino
de Souza; Jorge Eduardo Alves da Silva; 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 Sr.
Presidente fez a leitura de uma parte da bíblia (Salmo 23) na abertura dos
trabalhos e em seguida convidou o vereador José Ronaldo Maximino de
Souza para compor a mesa e autorizou o primeiro secretário a 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. Convite da
União Internacional de Pastores e Capelães voluntários convidando Vossa
Senhoria a se fazer presente à cerimônia de posse do diretor municipal da
UNIPAS – PB da cidade de Areia, que será realizada na Câmara Municipal
de Areia no dia 22/04/2017 ás 19:00 horas. Mensagens de Veto n° 04/2017
ao Projeto de Lei n° 01/2017 que dispõe da autorização da regulamentação
da carga horária de 40 horas semanais para 30 horas semanais dos
profissionais de enfermagens, ou seja, enfermeiros, técnicos em
enfermagens e auxiliar de enfermagens e dá outras providencias. O Sr.
Presidente informou que as Comissões já podem se reunirem e dar o

parecer do veto. Ofício n° 01/2017 de autoria da UNIPAS – União
Internacional de Pastores e Capelães voluntários do estado da Paraíba
solicitando a disponibilização desta Casa Legislativa para a solenidade de
apresentação de posse do diretor municipal da UNIPAS – PB que
acontecerá no dia22/04/2017 ás 19:30. Ofício n° 0189/2017 de autoria do
poder Executivo solicitando a disponibilização desta Casa Legislativa para
a realização de audiência pública para a realização e discussão da LDO no
dia 24/04/2017 dás 13:30 ás 17:30, o qual convida a todos os vereadores a
se fazerem presente. Convite do CONSEA – Conselho de Segurança da
cidade de Areia, convidando Vossa Senhoria e demais vereadores para
participar da reunião do CONSEA no dia 19/04/2017 ás 19:30 horas na
Loja MaçônicaLeônidas Santiago. Requerimento n° 54/2017 de autoria da
vereadora Nelma Carneiro solicitando que seja concedido Título de Cidadã
Areiense a Sra. Eva Pereira de Almeida. Requerimento n° 56/2017 de
autoria da vereadora Nelma Carneiro solicitando que seja concedido Título
de Cidadã Areiense a Sra. Terezinha Carneiro da Cunha. Projeto de Lei n°
04/2017 de autoria da vereadora Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga que
Institui o dia 29 de abril como o dia comemorativo da Cultura Areiense.
Projeto de Lei n° 02/2017 de autoria da vereadora Ana Paula Gomes
Pereira Gonzaga que dispõe sobre a publicação no site oficial da prefeitura
municipal de Areia a relação de medicamentos existentes e faltantes bem
como o local onde encontra-los e previsão para o recebimento dos mesmos
na rede municipal de saúde e dá outras providencias. Proposta de
Constituição de Comissão Especial de Inquérito n°01/2017. Requerimento
de criação do vereador Luiz Francisco dos Santos Neto e outros requerendo
a criação de comissão especial para investigar supostas irregularidades na
compra de medicamentos e material hospitalar e odontológicos adquirido
em dezembro de 2016 pela secretaria de saúde do município de Areia. Em
seguida o Sr. Presidente informou que não poderá se fazer presente a

reunião do CONSEA, pois tem uma audiência pública marcada com os
professores. O vereador Luiz Francisco dos Santos Neto justificou sua falta
na última sessão, pois o mesmo faltou achando que estaria faltando a uma
audiência pública, a qual estava sendo divulgada, cuja a finalidade é ouvir a
população, porém como a superintendente da CEHAP não pode se fazer
presente houve sessão ordinária normal. Pediu que se possível as
audiências públicas sejam realizadas nas segundas, quartas ou sexta feira,
também justificou sua ausência na sessão solene de posse dos aprovados no
concurso público, pois não tinha conhecimento, uma vez que o convite
chegou a estar Casa no final do expediente do dia 17/04/2017 e o mesmo só
ficou sabendo através do vereador Ivano Cassemiro por volta das 17:00
horas. O Sr. Presidente disse que se dependesse do prefeito o mesmo não
iria convidar nenhum dos vereadores, pois ligou para o Sr. Prefeito
questionando por que o mesmo não tinha convidado os vereadores, e o
prefeito disse que tinha solicitado o local e se o presidente não quiser ceder
iria arrumar outro. O vereador Jorge Eduardo disse ser isto uma falta de
respeito com os vereadores. Dando sequência a sessão foi feita a leitura da
Ordem do Dia: Requerimento n° 11/2017 de autoria da vereadora Nelma
Carneiro Cavalcante solicitando pavimentação da Rua Belizio Gomes no
bairro cidade Universitária Areia - PB. Requerimento em discussão. Se
pronunciou a propositora afirmou que ao longo dos anos vem pedindo a
pavimentação desta rua, pois as pessoas que residem ali sofrem muito em
consequência de buracos, pois é uma rua que é difícil ser transitada e não
tem uma melhor qualidade de vida para as pessoas que residem naquela
localidade. Por isto solicita através desta Casa e pede o apoio dos nobres
vereadores através do voto, para que o gestor assim que tiver dotação
orçamentaria lembre-se da rua Belizio Gomes da Silva e execute a
pavimentação. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o
requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.

Requerimento n° 53/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro
Cavalcante solicitando reforma do mercado público da nossa cidade com
cobertura no espaço que encontra-se descoberto. Requerimento em
discussão. Se pronunciou a propositora, afirmou que na oportunidade pediu
a reforma do mercado público e a cobertura do espaço que lá existe
descoberto, porém para não ferir o regimento interno, onde diz que o autor
da propositura é seu primeiro signatário que no caso é o vereador João
Carlos Ribeiro então fica sua solicitação pedindo a reforma do mercado
público o qual necessário pois no seu entender o mercado deveria ser
monitorado sempre pela prefeitura através da secretaria competente, para
que pudesse ter um local organizado com uma boa higiene, pois ali se
comercializa alimentos responsáveis pela nossa saúde tais como carnes,
verduras, frutas e etc. motivo pelo qual deveria ter um cuidado
diferenciado. Ao seu redor deveria sempre estar limpo e para que isto
aconteça é necessário que funcionáriossejam equipados com toda uma
estrutura de limpeza tais como: pano de chão, vassoura, vassourão, pá,
detergente, desinfetante, água sanitária, buchas e etc. pois só se faz limpeza
com equipamentos específicos para tal. Pediu o apoio aos nobres pares
através do voto e que o prefeito tendo recurso se sensibilize pois não se
pode manter um local limpo sem material de limpeza. Em seguida o Sr.
Presidente parabenizou a propositora disse que na gestão passada
apresentou este requerimento e foi atendido com pequenas reformas. Pois o
mercado público necessita sim de melhoras. Em seguida como não houve
mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. Requerimento n° 08/2017 de autoria da
vereadora Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga solicitando aquisição de uma
cadeira de roda. Requerimento em discussão se pronunciou o Sr. Presidente
parabenizou a propositora, disse que este requerimento é de utilidade
pública e que se deve esperar que os recursos sejam arrecadados para poder

executar. Afirmou que as cadeiras dos vereadores já foram compradas e
futuramente irá comprar as cadeiras do plenário. Em seguida como não
houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. Requerimento n°08/2017 de autoria do
vereador José Ronaldo Maximino de Souza solicitando ônibus escolar para
os estudantes que fazem o Técnico em Alagoa Seca - PB. Requerimento em
discussão se pronunciou o propositor disse que ao escutar o programa de
rádio, ouviu estudante pedindo que o Sr. Prefeito se sensibilize e
disponibilizasse um ônibus para que os estudantes se deslocassem até
Lagoa Seca, pois os mesmos também fazem parte da classe estudantil.
Agradeceu aos vereadores Francisco dos Santos e Jorge Eduardo por terem
corrido atrás do transporte para os estudantes da rede estadual. Em seguida
se pronunciou o vereador Francisco dos Santos parabenizou o propositor
afirmou que todos os estudantes precisam dos transportes, disse que tem
que ver se o gestor tem condições para locar ou comprar um veículo para
transportar esses estudantes, pois tem conhecimento que os ônibus das
universidades estão indo normalmente. Disse que os vereadores têm que
correr atrás, reivindicar e cobrar. Em seguida como não houve mais quem
quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Dando sequência a sessão o Sr. Presidente convidou o
Conselheiro Tutelar Cornélio para fazer uso da tribuna e falar sobre as
demandas do Conselho Tutelar. Cornélio informou que o Conselho Tutelar
é um órgão permanente e autônomo encarregado pela sociedade de zelar
pelos direitos da criança e do adolescente deferidos na lei federal n°
8.069/90, artigo 131 do instituto da criança e do adolescente. Apresentou
um balanço das atividades feitas pelo Conselho Tutelar no ano de 2016,
onde foram feitos 220 registros de denúncia, 2 encaminhamentos ao centro
de convivência, 10 encaminhamentos para o CRAS, 12 para a promotoria
pública, 15 a delegacia de polícia local e 5 ao CREAS. Foram feitas

diligencias e acompanhamento em casos que envolvia crianças e
adolescentes de nossa cidade em outras cidades e até mesmo ao lar do
garoto em Alagoa Seca. Foram feitas 30 visitas domiciliares em espeção,
12 acompanhamentos na delegacia de Esperança, 02 cursos de capacitação.
Campanha em bares e similares orientando os comerciantes e fixando
cartazes sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18
anos. Foram promovidas palestras em colégios de nossa cidade e nos
distritos. Assim como também foram realizadas visitas a pedido dos
diretores dos colégios, devido alguns problemas com alunos e realizados
350 atendimentos na sede. No ano de 2017 já teve 75 registros de
denúncias, 12 encaminhamentos, 5 denúncias pelo disk 100, 25 visitas
domiciliares, 80 notificações, 8 visitas de rotina nas escolas do município,
1 visita no hospital municipal de espeção e palestras em algumas escolas de
nossa cidade. Afirmou que o conselho tutelar tem como atribuição atender
as crianças e adolescentes, assim como os pais aplicando as medidas
previstas no artigo 129, promover a execução de suas decisões requisitando
na área de saúde, educação e serviço social, previdência trabalho e
segurança. Promover e incentivar na comunidade ações de divulgação de
treinamento para o reconhecimento de sintomas de mal tratos em crianças e
adolescentes. Informou que fazer apreensões de menores infratores, ficar
nas ruas para realizar abordagem aos adolescentes usuários de drogas não
compete ao conselho tutelar e sim a polícia militar, a qual tem o poder de
prender e apreender. Informou ter uma pauta de reivindicações como: a
sede que precisa de uma adequação, uma mini brinquedoteca para receber
as crianças quando as mães vão ser ouvidas pelos conselheiros; cadeiras;
uma auxiliar de serviço gerais para fazer limpeza na sede, agradeceu a
secretaria de ação social pois disponibilizou uma auxiliar dois dias por
semana, porem no estatuto diz que o conselho tutelar deve ter um auxiliar
de serviço gerais diariamente; um aparelho celular duo chip para melhor

atender a população; armários; birôs;um vigilante e uma jornada de 40
horas semanais, porem os mesmos estão trabalhando mais de 70 horas para
melhor atender a população e nada mais justo que ter um reajuste salarial
de pelo menos dois salários mínimos. Afirmou que os conselheiros tutelares
muitas vezes tem que fazer o trabalho de psicólogo, psiquiatra, e até
mesmo de médico. Em seguida o Sr. Presidente afirmou que esteve
conversando com um conselheiro tutelar que o informou que a água para
tomar, os mesmos tinham que ir pegar em cacimba, o lanche estava sendo
rateado e o veículo encontra sem rodar por falta de uma bateria e não está
chegando material de limpeza. Disse que deveria se tirar uma comissão de
conselheiro e vereadores e dialogar com o Sr. Prefeito para ver uma
solução. Cornélio informou que a bateria do veículojá foi colocada e o
mesmo já voltou a funcionar. Informou que o conselho tutelar não é
subordinado e sim autônomo, porem depende financeiramente do
município. Informou que os conselheiros são muito perseguidos e mal
visto, por que as pessoas acham que os mesmos estão ali para punir, porem
estão para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Em seguida
o vereador José Ronaldo parabenizou os conselheiros tutelares, disse que
pelo que foi relatado os mesmos são verdadeiros heróis, pois uma casa sem
estrutura, pois não se tem um birô e cadeiras confortáveis para se trabalhar
e dar assistência. Disse ter medo de amanhã ser noticiado que o conselho
tutelar de Areia irá fechar por falta de suporte do poder executivo. Disse ser
isto uma falta de respeito, pois trata-se de um trabalho muito importante
para nossa sociedade. Em seguida se pronunciou a vereadora Nelma
Carneiro parabenizou os conselheiros tutelares pelo relato que ouviu, pois
são pessoas guerreira. Porém não podemos fazer julgamento sem um
diálogo, disse se irmanar com o presidente para pedir uma audiência com o
prefeito, pois o mesmo deve ter conhecimento de tudo que acontece no
município, pois é o gestor e o ordenador de despesa. Disse ficar feliz ao

saber das palestras que são levadas as escolas, pois atualmente ser
professor é também ser pai, mãe, psicólogo, advogado e muitas vezes nem
resolve o problema pois as crianças saem de casa com uma bagagem e
quando chega na escola o professor tem que ter uma preparação para se dar
com tudo aquilo. Pediu ao Sr. Presidente já que o mesmo citou que irá
chegar cadeira novas para os vereadores, se há possibilidade através do
tribunal de contas, e do jurídico desta Casa de doar as cadeiras que serão
substituídas para o conselho tutelar, já que estão precisando. Afirmou que o
conselho tutelar deveria ter um olhar voltado tanto quanto a saúde e
educação. Em seguida a vereadora Ana Paula informou que o presidente
pode sim fazer a doação, desde que passe por uma comissão, que der baixa
no tombamento, passe pela mesa e os vereadores aprovem. Disse que a 10
anos atrás teve o prazer de ser coordenadora do CREAS e sabe o quanto é
difícil a jornada do conselheiro, o qual precisa do apoio do executivo para
exercer de fato o trabalho de qualidade. Afirmou que o diálogo é muito
importante para que se leve a realidade da situação e encontre uma saída.
Sugeriu que a equipe do conselho tutelar solicite um horário com o prefeito
para explanar a situação e pontuar o que é de mais urgente. Pois o gestor
tem que saber qual é a prioridade do município. Disse que antes de irem a
um programa de rádio, usar as redes sociais se faz necessário o diálogo
com o gestor. Parabenizou o trabalho do conselho tutelar pela missão árdua
que enfrentam. Em seguida o Sr. Presidente disse que se for doar cadeiras,
apenas a do presidente estar em boas condições, pois as demais estão
quebradas. Afirmou que não podemos dar aquilo que não queremos mais.
Disse que o legislativo não poder criar um projeto aumentando o salário
dos conselheiros pois isto compete ao executivo. A vereadora Ana Paula
doou uma escrivaninha ao Conselho Tutelar. Em seguida a vereadora
Nelma Carneiro disse que com todo respeito que tem ao presidente desta
Casa, mas toda roupa veste um nu. Afirmou que as cadeiras serão

substituídas por outras, e mandando fazer um concerto, dá para esperar que
o conselho tutelar tenha condições de comprar cadeiras novas. Disse
reforçar sua opinião de doar as cadeiras ao conselho tutelar. O Sr.
Presidente disse que iria levar ao conhecimento do ministério público e
tribunal de contas. Cornélio disse concordar com a vereadora Nelma pois
essas cadeiras em relação com as que tem, dão de mil a zero. O vereador
Luiz Francisco disse estar disponível a levar a demanda ao gestor e marcar
se possível uma reunião, pois como a pauta é de interesse apenas do
conselho tutelar não há necessidade de audiência pública. Disse que
tentaram criar um tumulto entre os conselheiros tutelares e esta Casa em
relação ao projeto de lei que aumentava os subsídios dos mesmos. Pois esta
Casa não seria irresponsável de aprovar um aumento em um período de
eleição, uma vez que o projeto chegou em julho de 2016, inclusive se
tivesse sido aprovado não valeria de nada pois em novembro de 2015 o
gestor baixou um decreton°067 que reestabelece plano de retenção de
despesas na administração pública do município de Areia o qual fez a
leitura do decreto e disse que o projeto que daria um aumento aos
conselheiros tutelares já era inconstitucional de nascença. Disse que seria
irresponsabilidade aprovar um projeto de aumento, sendo que no momento
a folha de pagamento do município estava atrasado e o duodécimo desta
Casa deixou de ser pago no dia que deveria, sendo feito sempre atrasado.
Questionou por que o gestor não mandou este projeto antes do decreto, pois
esta Casa teria aprovado, e por que este projeto era para ser pago a partir de
2017. Disse ser um grande passo o gestor atual estar pagando e fazendo o
repasse desta Casa em dia, pois mesmo sendo lei, a gestão passada não
cumpria. Disse ser impossível planejar qualquer compra para esta Casa,
pois recebia sempre atrasado, trabalhando vendendo o almoço para
comprar a janta. Relatou que o ex prefeito descumpriu até mesmo uma
ordem judicial. Disse concordar com a vereadora Nelma em relação a

doação, pois como são várias cadeiras podem também ajudar os bombeiros
voluntários e os escoteiros, pois as cadeiras podem ser reutilizadas.O
Conselheiro Alfredo se pronunciou e questionou se o projeto de lei chegou
a ser discutido. O vereador Luiz Francisco afirmou que o projeto entrou na
Casa foi lido, encaminhado para as comissões as quais pediram ao assessor
jurídico um parecer, que disse que por ser em um período eleitoral não se
pode aprovar este aumento, pois pode dar a entender que está havendo um
favorecimento por conta do pleito que se aproxima, onde o projeto foi
devolvido, junto com o parecer informando os motivos que o projeto não
poderia seguir os tramites nesta Casa. Alfredo disse que o jurídico da
Câmara Dr. Diogo o explicou que na lei municipal não permite que um
conselheiro tutelar ganhe mais que um funcionário público que tenha nível
superior e pediu que os vereadores façam um requerimento solicitando que
esta lei seja alterada, uma vez que tem vários itens atrasados, inclusive na
lei não fala da convocação do suplente. Disse que mesmo se o projeto fosse
aprovado, não iria valer pois seria inconstitucional. O vereador Luiz
Francisco disse que isto tem que ser colocado na pauta. Afirmou que esta
lei foi uma grande piada tanto para os conselheiros como para o presidente.
Cornélio afirmou a todos que diante do trabalho que realizam conseguir um
elogio é muito difícil, porem os conselheiros de Areia tem tido este
reconhecimento em cidades vizinhas. O vereador Francisco dos Santos
parabenizou os conselheiros tutelares pelo excelente trabalho, disse ver em
redes sociais os mesmos fazendo o social levando alimento para pessoas
carentes. Disse que em relação ao aumento se chegar a esta Casa os
vereadores irão aprovar pois os mesmos merecem. Cornélio agradeceu a
todos pela oportunidade e pediu apoio para o Conselho Tutelar. O vereador
José Ronaldo parabenizou a vereadora Nelma pela iniciativa da doação das
cadeiras ao conselho tutelar. Parabenizou o presidente pela iniciativa das
cadeiras novas e disse não entender como se vende o almoço para comprar

a janta e faz uma devolução para a prefeitura no final do ano de R$ 12.000.
em seguida o Sr. Presidente pediu a presença de todos os vereadores na
audiência pública que será realizada com os professores no dia 19/04/2017.
Informou ter ficado para o segundo semestre as sessões itinerantes. O
vereador Francisco dos Santos informou que em relação a viagem que fez
junto com Dr. Eduardo a João Pessoa, procurou Wilson Feitosa pois o
mesmo tinha mandado um plano parra a secretaria de educação e tinha
algumas coisas que estavam incorretas, foi na casa dele, ligou para
Henrique que explicou no, viva voz o que deveria ser feito. Informou que
Henrique amanhã 19/04/2017 estará aqui pela manhã para tentar resolver
esta situação, e seria bom que tivesse presente mais vereadores, pois se
resolvido será uma conquista de todos.

O vereador Luiz Francisco

informou ao vereador José Ronaldo que o lençol estava curto e prova isso
em extratos. Afirmou ter devolvido R$12.000 mil e ainda comprou um
veículo no valor de R$ 40.000 e agradece primeiramente a Deus, a justiça
ada terra pois dependeu de um bloqueio judicial através do Juiz Gilberto
Medeiros. Por que se não a Câmara teria levado um calote do poder
executivo que não cumpriu com seu dever de mandar o duodécimo para
esta Casa no dia certo assim como estar fazendo o gestor João Francisco.
Fim da matéria e não havendo mais nenhum assunto a tratar o Sr.
Presidente deu por encerrada a sessão autorizando o primeiro Secretario a
fazer a lavratura da presente ata que depois de lida, discutida e aprovada
vai devidamente datada e assinada.

