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

Aos (22) vinte e dois 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: Edvaldo Batista
de Souza; João Carlos Ribeiro Silva; João Paulo de Souza Macedo;
Francisco dos Santos Júnior; José Ronaldo Maximino de Souza; Ivano
Cassimiro dos Santos; Jorge Eduardo Alves da Silva; Nelma Carneiro
Cavalcante e Vanilda Honório da Silva. Faltaram os vereadores Ana Paula
Gomes Pereira Gonzaga que justificaram sua falta e Luiz Francisco dos
Santos Neto. Havendo quórum regimental o Sr. Presidente fez a leitura de
uma parte da bíblia (Salmo 113) na abertura dos trabalhos e em seguida
autorizou o primeiro secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior
que foi aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente informou
que não será possível as transmissões das sessões pela rádio, uma vez que
no mesmo horário é transmitido a voz do Brasil. Afirmou que foi cogitado
a transmissão da sessão após o termino do programa Voz do Brasil,
entretanto não seria ao vivo, e por isto não será possível. Lembrou da
Audiência Pública que será realizada na quarta feira dia 23 de agosto e
disse ser importante a presença de todos os vereadores, até mesmo para
fazer as reivindicações necessárias, pois estarão presente o Secretário de
administração, o contador entre outros. Informou que a ASSEMA na pessoa
de Janaína Azevedo o procurou, e pediu uma reunião, com a assessoria e
advogados da ASSEMA, uma comissão de professores e os vereadores.
Afirmou não ter confirmado uma data, pois ainda não havia conversado

com os demais vereadores, porém ficará para próxima terça feira, horário
ainda a ser definido. O vereador José Ronaldo questionou se não seria
melhor que está reunião acontecesse em um horário de sessão, para que a
classe de professores estivesse presente. O Sr. Presidente afirmou que irá
escutar o que a ASSEMA tem a falar, até por que na próxima quinta feira já
existe nesta Casa uma reunião com os professores e a Secretária de
Educação. A vereadora Nelma Carneiro disse estar de acordo com o
vereador José Ronaldo, e questionou se a reunião com a ASSEMA não
poderia ser antes de quinta feira. O Sr. Presidente afirmou que irá haver
esta reunião com a ASSEMA e depois terá com a categoria. Afirmou que é
importante ouvi-los, porém não irá tomar decisões sozinho. Informou a
todos os vereadores ter recebido uma ligação do engenheiro que avaliou o
prédio, o qual disse ter enviado um e-mail, informando se será necessário
ou não a interdição desta Casa, mas, ainda não teve acesso ao e-mail.
Afirmou que se for interditada irá procurar um outro local para a realização
das sessões. O vereador José Ronaldo afirmou que como a Casa não pode
parar os trabalhos existe o mês de dezembro e janeiro que será de recesso.
O Sr. Presidente disse que se houver prazo, se faz necessário sair, pois não
pode colocar a vida de ninguém em risco. Informou a todos que esta Casa
foi toda dedetizada. Dando sequência a sessão como não houve Expediente
do Dia, foi feita a leitura da Ordem do Dia. 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. Requerimento
em discussão se pronuncio a propositora disse ser um requerimento de
suma importância, pois a comunidade de sítio Macacos vem crescendo ao
longo do tempo, comunidade está que dar acesso também ao distrito de
Cepilho, e necessitam urgentemente que seja feito um trabalho sério que
dure muito e muitos anos, e por isto pede através deste requerimento, a

pavimentação, calçamento ou asfaltamento desta estrada, pois temos que
sonhar, já que sonhar não é pecado. Afirmou muitas vezes as pessoas se
dirigem para Cepilho por Remígio já que o acesso é melhor. Pediu aos
colegas vereadores que se irmanem através do voto. O vereador José
Ronaldo afirmou que houve a pavimentação dos distritos de Mata Limpa, e
de Chã de Jardim a Muquém e questionou por que não a de Cepilho, pois
Cepilho é um dos distritos mais esquecidos. Finalizou parabenizando a
propositora. A vereadora Nelma Carneiro pediu que o gestor se sensibilize
e se esforce para que consiga esta benfeitoria. Em seguida se pronunciou o
vereador Francisco dos Santos disse que este requerimento é muito
importante. Relatou que a 15 dias atrás estava em um supermercado e
encontrou com um cidadão que reside nesta região, e o mesmo o informou
o sofrimento que os moradores da região tiveram neste inverno, pois tudo
que plantaram, foi colhido, mais não tiveram como vim para a cidade
vender. No momento questionou ao mesmo se queria que o vereador
fizesse algo, e o cidadão disse que de imediato os próprios moradores
deram um jeito na estrada. Entretanto quando o encontrar novamente irá
informa-lo deste requerimento, que irá muito beneficiar, facilitando o
comercio deles. E parabenizou a propositora. Em seguida se pronunciou o
Sr. Presidente, parabenizou a propositora pois este requerimento é
importante, uma vez que o distrito de Cepilho está esquecido pelo poder
público, e é notório que o gestor de Remígio tem feito algo, mas a
administração de Areia não dar contribuição. Em seguida como não houve
mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. 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.
Requerimento em discussão se pronunciou a propositora afirmou que a
educação já se mobilizou, lutando por este plano de cargo, carreira e

remuneração e por que não fazer para os servidores de uma forma geral.
Disse ver funcionários ganhando um salário mínimo e trabalhando bem
mais do que outro que tem um salário maior. Afirmou ser isto um sonho.
Disse ter colocado os demais vereadores subscritos pois é uma conquista de
todos se isso acontecer. O Sr. Presidente disse classificar este requerimento
como o “ Papa-Capim dos nossos sonhos”, pois não será beneficiada
apenas uma categoria e sim em todas de uma forma geral. E este é o desejo,
e se isto acontecer, será um grande benefício e ficará na história. Em
seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo parabenizou a propositora
por este requerimento o qual é de grande valia, pois ainda existe muita
desigualdade na questão salarial. Sequenciando 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 disse está presente para falar
um pouco das perdas que acontecem em nossa cidade. Pois quando temos
conhecimento já não têm mais o que fazer. Informou que o município
perdeu o Ministério do Trabalho que tanto ajudou a nossa cidade. Uma
perda irreparável! Pois o mesmo ajudou e muito o nosso hospital Dr.
Hercílio Rodrigues, tendo à frente Dr. Juarez, o qual ajudou na compra de
equipamentos, tanto na gestão de Dr. Elsinho como na gestão de Seu Paulo,
para que o hospital funcionasse de forma humanizada. Relatou que a APAE
também teve uma contribuição de forma significativa na sua construção e
compra de equipamentos, para que as crianças tivessem um ambiente
aconchegante, saudável e uma melhor qualidade de vida. E estas atitudes
acompanhadas de ações reais jamais serão esquecidas. Afirmou que em
épocas atrás perdemos o antigo escritório da SAELPA, que hoje é
ENERGISA, e hoje o IBGE já se fala na sua partida, pois não tem
umespaço físico onde funcionar. Disse que ultimamente só perdemos, e
ficamos inerte de braços cruzados, pois na verdade não temos o poder de

execução e quem os tens talvez não se sensibilize. Pediu desculpa por este
desabafo, mas não poderia deixar passar despercebido. Afirmou que Dr.
Juarez o qual a mesma ofereceu através desta Casa o título de cidadão
Areiense, e o mesmo ficou muito feliz, é um homem de se tirar o chapéu,
pois fez muito por nosso município. Relatou que quando soube da remoção
da Vara do Trabalho para João Pessoa a tocou profundamente. Afirmou ter
tido conhecimento deste fato através das redes sociais onde tinha: “ Juarez
Duarte Lima, remoção da Vara do Trabalho de Areia para João Pessoa. O
Tribunal Regional do Trabalho em sessão administrativa realizada no dia
17/08 decidiu pelo fechamento da Vara do Trabalho de Areia e sua remoção
para João Pessoa que passara a ser a 11º Vara do Trabalho de João Pessoa
com previsão de início em outubro deste ano. Agradeceu a Deus pelo
tempo que esteve em Areia, por todos os Areienses que através da Câmara
municipal generosamente o concederam o título de cidadão Areiense.
Agradeceu a todos os advogados e amigos, e servidores que o ajudaram no
honroso máster de cumprir a função jurisdicional”. A vereadora afirmou ter
ficado de coração partido com esta perca e emitiu um ofício para Dr. Juarez
em nome de todos os vereadoreso qual fez a leitura em sua integra. Ofício
nº 13/2017 expressando sua tristeza quando do conhecimento através das
redes social da remoção da Vara do Trabalho de Areia para João Pessoal
PB. Agradeceu ao mesmo pois no período que este ministério permaneceu
em nossa cidade tendo à frente. Vossa excelência juntamente com Dr.
Marcos Antônio de Almeida contribuiu e muito para uma melhor qualidade
de vida da nossa população. Finalizou dizendo achar mais que justo este
agradecimento. Em seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo pediu
que o Sr. Prefeito olhe com carinho para todos os bairros de nossa cidade e
em especial para o bairro da Jussara no qual reside. Afirmou que ao olhar
as redes sociais viu o cidadão Paulo residente no bairro da Jussara pedindo
socorro, pois na rua Castor Gondim onde a vereadora Nelma tem

requerimento para a retirada das escadarias, o mesmo carregava sua mãe
em uma cadeira de roda junto com colegas. Pois antes existia uma parte
que era calçamento, mais devido à chuva e esgoto a céu aberto não existe
mais. Afirmou que este pedido é verbal, pois já existe requerimentos para
este bairro. Afirmou ser um sonho da população a retirada das escadarias,
pois pode até morrer morador, por falta de socorro devido ao mal acesso.
Agradeceu ao Secretário de Infraestrutura o Sr. Hélio, pois sempre vinha
solicitando a retirada do lixo em um determinado local no bairro da Jussara,
e o secretário atendeu a sua solicitação onde foram retirados de 4 a 5
caçambas de lixo, e entulhos. Afirmou que reivindica sim! Mas, na hora de
agradecer, agradece. Informou que ia junto com o Sr. Presidente a
Esperança, e nas mediações do Vô Maria, pararam o carro e questionaram
aos funcionários do D.E.R se eles iriam dar continuidade a operação tapa
buracos e foram informados que sim, pois não concluíram semana passada
por que tinha faltado material “ asfalto”. Agradeceu a todos os vereadores
pelas lutas, e insistência para que fosse feito um reparo nessa rodovia, para
que os carros trafeguem em segurança, disse que seria bom o
recapeamento, porém temos que agradecer pelos reparos.Finalizando o Sr.
Presidente relembrou a todos os vereadores a Audiência Pública e pediu
que se possível compareçam. 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.
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