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

Aos (20) vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às
vinte e uma 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;João Paulo de Souza Macedo; Luiz Francisco dos Santos Neto
Nelma Carneiro Cavalcante e Vanilda Honório da Silva. Faltou o vereador
Jorge Eduardo Alves da Silva. Havendo quórum regimental o Sr. Presidente
convidou os vereadores Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga e João Carlos
Ribeiro Silva para compor a mesa. Em seguida foi feita a leitura da Ordem
do Dia. Projeto de lei de n° 03/2017 de autoria do poder executivo que
dispõe da revogação da lei municipal n° 897/2016 e concede novo reajuste
salarial aos profissionais do magistério no município de Areia e altera os
anexos I, II e III da lei n° 760 de 28 de dezembro de 2009 modificada pela
lei n°858 de 21 de março de 2014 e dá outras providências, em segunda
discussão. Se pronunciou o vereador Francisco dos Santos Júnior disse ter
ficado muito feliz com a união de todos os vereadores referente a este
projeto e as emendas, e não terem colocado para a discussão da forma que
este projeto chegou nesta Casa. Parabenizou o Sr. Presidente por escuta-lo,
pois sempre que chega um projeto nesta Casa o procura, para saber sua
opinião e informar suas preocupações. Parabenizou Dr. Diogo que sempre
estar orientando os vereadores, pois esta Casa só fara juridicamente algo
errado se os vereadores quiserem, pois, a orientação jurídica que tem é

ótima. Afirmou se um dia chegar a Presidente da República Dr. Diogo seria
seu jurista. Relatou ter visto nele não só a preocupação com os vereadores e
como os mesmos iriam se comportar perante os projetos, pois ver a
preocupação dele com os projetos, para as categorias. Disse que se não
tivessem esta orientação as coisas poderiam desandar. Parabenizou sua
esposa, que sempre o ajuda em todos os projetos e requerimentos que faz.
Afirmou que a mesma ensina de manhã e à tarde, porém durante a madruga
estão sempre fazendo requerimentos, conversando e discutindo não tem
tempo nem de fazer menino. Em seguida se pronunciou o vereador José
Ronaldo parabenizou o Sr. Presidente pela forma que vem conduzindo esta
Casa. Parabenizou Dr. Diogo pelas orientações aos vereadores. Disse que
hoje a classe de professores sai desta Casa parabenizados, pois os
vereadores não irão permitir que esta classe tenha seus direitos tirados. Em
seguida como não houve mais quem quisesse discutir. 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 discutia e aprovada vai devidamente datada e assinada.

