ATA DA DÉCIMA NONA 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 e doze minutos, 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 com as emendas apresentadas, em terceira discussão e
votação. Se pronunciou o vereador Luiz Francisco dos Santos Neto disse
ser líder do governo de João Francisco e torce para que sua gestão seja um
sucesso, mas, jamais poderia votar atrás em algo que já fez. Disse que em
2016 enfrentou uma briga junto com os professores e com a antiga gestão,
pois na gestão passada houve um acordo entre a gestão e a categoria e ficou
determinado o pagamento dos 5%, onde o restante deste aumento ficou
para ser dado no segundo semestre, porém foram surpreendidos com um

projeto que daria este restante a partir de janeiro de 2017. Afirmou que na
gestão passada ao fiscalizar a pasta da educação, viu o absurdo que
estavatendo na mencionada pasta, onde chamou os professores e informou
tudo que estava se passando, pois havia assessorias gigantesca, fora outras
coisas. Relatou ter aberto uma CPI, que não deu em nada, pois perdeu o
prazo. Afirmou ter feito denúncias no ministério público federal, as quais
irão sim, render frutos, pois quem usou o dinheiro público de má fé irá
responder por isto. Disse que irá fiscalizar esta gestão com a mesma
rigorosidade de fiscalizou a gestão passada. Afirmou que jamais votaria
favorável a um projeto como este que chegou, revogando direito de
professores. Afirmou que quando a Secretária de educação esteve nesta
Casa a mesma falou que os professores estavam fabricando analfabetos,
porem acredita que é o sistema criando novas vítimas, pois o sistema quer
uma nação de analfabetos para que quando chegar uma eleição, estejam
comprando votos e escravizando os cidadãos. Relatou ter visto uma carta
do Deputado Tiririca afirmando a decepção que estar vendo, pois, a
corrupção é grande. Afirmou que os professores têm sim que serem
valorizados, pois todos precisam dos professores, para sua formação. Disse
que o salário dos deputados é alto e ainda tem regalias enquanto para se
aprovar 7.64 para os professores é a maior reviravolta. Finalizou dizendo
que independente de quem seja o prefeito estar para votar a favor das
categorias. Em seguida se pronunciou o vereador Francisco dos Santos
Junior parabenizou o vereador Luiz Francisco, pois o mesmo estar para
fazer a coisa correta e não para defender a gestão. Disse acreditar que
futuramente o prefeito irá agradecer pelo que estar sendo feito nesta Casa
hoje, pois muitas vezes nossas decisões são influenciadas por pessoas que
estão ao nosso redor, assim como as suas, são influenciadas por sua esposa
que estar sempre ao seu lado. Em seguida se pronunciou o vereador José
Ronaldo disse entender que este projeto estar chegando a um denominador

comum, afirmou que quando este projeto chegou a esta Casa, o Sr.
Presidente o encaminhou de volta pois estava faltando os anexos, porem
continuo vindo com irregularidade, tirando o direito da categoria, mas esta
Casa tem competência e não deixou isto acontecer. Disse esperar que o
prefeito não vete este projeto, pois será a hora de convidar Nerivan para
fazer as reivindicações nas ruas e na porta da prefeitura, cobrando o direito
dos professores. Em seguida se pronunciou a vereadora Vanilda afirmou
que apesar de ter havido críticas de alguns em nenhum momento esteve
contra os professores. O vereador Luiz Francisco parabenizou o jurídico
desta Casa, Dr. Diogo que mesmo com problema de saúde esteve presente
na audiência pública onde foi bastante esclarecedor e estar auxiliando os
vereadores o tempo todo, com muita competência. Disse que esta Casa se
mostrou sem lado político e em prol de uma classe, pois é assim que os
vereadores devem se portar. Afirmou que em nenhum momento foi contra o
gestor e sim estar contra o artigo que revoga uma lei de 2016. Em seguida o
vereador José Ronaldo agradeceu a presença do vereador Nelson da cidade
de Lagoa Seca. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir, o
projeto foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Sequenciando a
sessão o Sr. Presidente convidou o vereador Nelson Anacleto para fazer uso
da tribuna. O vereador disse que em Lagoa Seca os vereadores também
estão nesta luta, referente a categoria dos professores. Parabenizou este
parlamento, pois os vereadores estão unidos em prol da categoria.
Agradeceu ao Sr. Presidente pela oportunidade de se fazer presente.
Afirmou que vivemos em um país onde tem golpes sucessivos de direitos
adquiridos sendo tirados. Afirmou que estar presente para convidar os
vereadores e a população para se fazer presente em um movimento que
acontecerá em Lagoa Seca contra a reforma da previdência social. Relatou
que já houve a reforma do ensino médio, ameaça ao SAMU, o fechamento
das farmácias básica e a aprovação da terceirização onde irá acabar com o

concurso público e estão querendo rasgar a CLT, pois, isto é uma série de
golpes em cima dos direitos dos trabalhadores. Afirmou que nosso país irá
voltar ao que era antes, um país de miséria e de fome. Afirmou que a base
política dos deputados e senadores são os vereadores que saem de porta em
porta pedindo voto para os mesmos, e por isto temos que nos
posicionarmos para não sermos coniventes. Relatou queuma comissão de
12 vereadores está percorrendo as Câmaras da Paraíba convidando a se
fazer presente neste movimento. Pois é necessário que a população se
mobilize sendo ser fundamental as audiências públicas. Entretanto este
Levante da Borborema já é o resultado dos movimentos que estão
acontecendo na região. Afirmou que vários prefeitos e deputados já
confirmaram presença no levante, onde será feita uma carta da Borborema
a qual irá dar força política em Brasília. Afirmou que votar na reforma da
previdência é votar contra a sociedade Paraíba e brasileira, e falir quase
70% dos municípios, pois se esta reforma passar em breve veremos a
quebradeira nos municípios e no país. Finalizou dizendo que esta reforma é
diabólica, pois não tem o mínimo de sentimento humano pelos direitos
adquiridos. Pediu que esta Casa envie uma comissão para o movimento em
Lagoa Seca, para participar de um levante que iniciará ás 14:00 horas.
Afirmou que esta luta não tem partido nem cor religiosa. O Sr. Presidente
agradeceu a participação do vereador e disse que alguns vereadores irão
sim se fazer presente a este levante. Informou que haverá o setuagésimo
simpósio de agente público Municipal onde esta Casa irá mandar dois
vereadores, a Maceió, os vereadores Ivano Cassemiro e Jorge Eduardo para
participarem deste congresso. 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.

