ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO PRIMEIRO
PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA-PB,
NO DIA VINTE E TRÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Aos (23) vinte e três dias do mês de março 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; Francisco dos Santos Júnior; Ivano Cassimiro dos Santos; João
Paulo de Souza Macedo; Luiz Francisco dos Santos Neto; Nelma Carneiro
Cavalcante e Vanilda Honório da Silva. Faltaram os vereadores: Jorge
Eduardo Alves da Silva que justificou sua falta; Ana Paula Gomes Pereira
Gonzaga; João Carlos Ribeiro Silva e José Ronaldo Maximino de Souza.
Havendo quórum regimental a vereadora Vanilda Honório fez a leitura de
uma parte da bíblia (Salmo 91) na abertura dos trabalhos e em seguida o Sr.
Presidente convidou o vereador Luiz Francisco dos Santos Neto para
compor a mesa, substituindo o primeiro secretário e o autorizando 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. Parecer
Favorável da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 01/2017
de autoria do Poder Legislativo que dispõe sobre a transação da
regulamentação da carga horária de 40 horas semanais para 30 horas, para
os profissionais de enfermagem, ou seja, enfermeiros, técnicos em
enfermagens e auxiliar de enfermagem e dá outras providências. Parecer
em discussão. Se pronunciou o Sr. Presidente informou ter sido procurado
pelo vereador Francisco dos Santos falando de sua preocupação em relação
a esta carga horária, porém isto já foi discutido junto com a vereadora
Nelma Carneiro. Entretanto queria pedir aos vereadores que este projeto

venha a entrar em primeira discussão após escutar os representantes desta
categoria. O vereador Luiz Francisco se pronunciou e informou que o
Presidente do COREN estará presente nesta Casa na próxima quinta-feira,
junto com todos os profissionais. E se este projeto não entrar em trâmite
terá que ser remarcada esta vinda do mesmo a esta Casa. O vereador
Francisco dos Santos informou que procurou o Sr. Presidente junto com a
vereadora Nelma Carneiro, por acreditar que ao ser votado algum projeto
em prol de alguma categoria o maior interessado deve se fazer presente,
para que futuramente os vereadores não venham sofrer o dano ou a culpa
de algo errado, finalizou dizendo ser favorável. Em seguida o Sr. Presidente
disse que é importante a categoria tomar conhecimento. Propôs que este
Projeto de Lei entre em primeira discussão na próxima terça feira e na
quinta seja realizada a segunda e terceira discussão. Questionou se todos os
vereadores concordam. Todos concordaram. Informou que se necessário
esta Casa se propõe a chamar a categoria interessada, através de carro de
som. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir, o parecer
foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº
17/2017 de autoria do vereador Ivano Cassimiro dos Santos, solicitando
calçamento para o final da rua lateral à praça na saída para Muquém no
distrito de Mata Limpa. Requerimento nº 18/2017 de autoria do vereador
Ivano Cassimiro dos Santos solicitando calçamento para rua conhecida
como Beco do Amor no distrito de Mata Limpa. Requerimento nº 14/2017
de autoria da vereadora Vanilda Honório da Silva, solicitando construção
de paradas de ônibus para Chã da Pia, Lajes, Queimadas e São Bento.
Requerimento nº 15/2017 de autoria da vereadora Vanilda Honório da
Silva, solicitando ampliação e recuperação do grupo escolar municipal João
César no distrito de Muquém. Dando sequência a sessão foi feita a leitura
da Ordem do Dia. Requerimento nº 07/2017 de autoria da vereadora Nelma
Carneiro Cavalcante solicitando providências no que diz respeito a

designação de um Agente Comunitário de Saúde para acobertar a área
localizada no distrito de Cepilho Areia – PB. Requerimento em discussão.
Se pronunciou a propositora informou que a comunidade do distrito de
Cepilho vem sofrendo muito ao longo do tempo, com a falta deste
profissional Agente Comunitário de Saúde, que é muito importante para as
pessoas daquele distrito. Afirmou ter feito este requerimento solicitando
através desta Casa que o Sr. Prefeito se sensibilize e coloque para aquela
área um agente comunitário de saúde. Disse esperar que com o chamado
dos aprovados no concurso público, o distrito de Cepilho seja contemplado.
E pediu o aval dos colegas vereadores. Em seguida como não houve mais
quem quisesse discutir, o requerimento foi posto em votação e aprovado
por unanimidade. Requerimento nº 20/2017 de autoria da vereadora Nelma
Carneiro Cavalcante solicitando reforma total da Creche Dr. Efigênio
Barbosa ou a construção de uma nova Creche localizada no distrito de
Cepilho Areia – PB. Requerimento em discussão. Se pronunciou a
propositora, informou que a creche do distrito de Cepilho Dr. Efigênio
Barbosa é totalmente inviável para que crianças estudem naquela creche,
pois não ver possibilidade de funcionar uma creche naquele local. Afirmou
que seria necessário a construção de uma nova creche que desse mais
comodidade aos alunos e segurança aos pais e professores. O Sr. Presidente
parabenizou a propositora, disse esperar que realmente algo seja feito, pois
cada ano que passa a quantidade de alunos vem aumentando ainda mais e a
mesma não comporta a quantidade. Disse esperar que este requerimento
seja atendido o mais rápido possível. A vereadora Nelma Carneiro
informou que o prédio onde funciona a creche foi o primeiro prédio
construído para o mercado público do distrito de Cepilho. O vereador
Francisco dos Santos disse não conhecer esta creche, mas parabeniza a
vereadora Nelma pelo interesse na região, pois ver que a mesma sempre
vem trabalhando em prol daquela localidade. Pediu que assim que o

prefeito tiver dotação orçamentaria venha fazer uma nova adaptação ou até
mesmo uma nova creche. Em seguida como não houve mais quem quisesse
discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 05/2017 de autoria do vereador Francisco dos Santos
Júnior solicitando a restauração do calçamento da cidade de Areia.
Requerimento em discussão. Se pronunciou o propositor disse que todos
estão reclamando muito de uma empresa que estar fazendo o serviço de
esgotamento em nossa cidade. Entretanto o calçamento que eles estão
piorando já era ruim. Afirmou que pesquisando viu que uma parte do IPVA
que pagamos dos veículos fica para o município, outra parte vai par ao
estado. E quem sabe o Sr. Prefeito não possa tirar uma parte deste valor
arrecadado e ir concertando o calçamento, o qual não irá gastar muito já
que as pedras (paralelepípedos) são reaproveitadas. Informou que o
governo do Estado é responsável pelas rodovias estaduais, e os vereadores
devem cobrar para que algo seja feito, em relação as rodovias que foram
fotografadas pelos mesmos. Em seguida como não houve mais quem
quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Requerimento nº 06/2017 de autoria do vereador Francisco
dos Santos Júnior solicitando implantação da USA - Unidade de Transporte
Avançado ou UTI móvel no SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência de Areia.Requerimento em discussão. Se pronunciou o propositor
disse que este requerimento é de fundamental importância para a
população. Relatou que há 4 anos e 2 meses atrás sua irmã faleceu vítima
de um AVC, onde a mesma foi transportada no SAMU base de Areia e na
ocasião ligaram para o SAMU da cidade de Esperança, para se encontrar no
meio do caminho e fazer a transferênciada paciente uma vez que o SAMU
de Esperança é UTI móvel, porém não deu tempo, a mesma veio a óbito em
Remígio. Afirmou que o correto era a mesma ter sido transportada na UTI
móvel para o hospital de Campina Grande e lá fazer todo o procedimento

cabível. Assim como aconteceu recentemente com o pai de Nelson
Almeida, pois o mesmo foi transportado primeiro para a cidade de Alagoa
Grande pois lá tem UTI móvel, para em seguida ser transportado para
Campina Grande para ser atendido. Informou ter pesquisado, e sabe que
podem correr atrás de emendas para que isto venha para nossa cidade.
Relatou ter conversado com Araújo, e o mesmo o indicou e o orientou, pois
temos que procurar o melhor para nossa cidade. O Sr. Presidente informou
que o distrito de Mata Limpa ganhou uma ambulância do SAMU, porém a
mesma não veio mais de volta para a cidade. Reatou que a cidade está com
deficiência de quantidade de ambulância, uma vez que tem apenas duas
ambulâncias do SAMU e nenhuma delas é UTI móvel. Afirmou que a
demanda é grande e se faz necessária cobrança. O vereador Francisco dos
Santos salientou ainda que o SAMU também socorre vítimas graves de
acidentes sendo importante a UTI móvel. A vereadora Nelma Carneiro
parabenizou o propositor e relatou ter sofrido na pele, uma vez que sua
irmã necessitou de socorro, e o SAMU de nossa cidade teve que se deslocar
para Alagoa Grande para se encontrar com o SAMU de lá. Este encontro
aconteceu na serra, onde procuraram um lugar mais propício para que a
vítima fosse transferida do SAMU de Areia para a UTI móvel. E todo este
percurso foi mais demorado. Finalizou dizendo que este requerimento é
louvável. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o
requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
Requerimento nº 04/2017 de autoria do vereador Luiz Francisco dos Santos
Neto solicitando instalação de antena de telefonia móvel. Requerimento em
discussão, se pronunciou o propositor, disse que esta instalação é um
pedido desde da outra gestão, o qual foi feito para o distrito da Usina Santa
Maria, pois dos quatros distritos que tem na cidade o referido era o único
que não havia comunicação, pois, a única operadora que pegava era a TIM,
onde os moradores para fazer ligação tinham que se desloca até um morro.

E caso esta antena venha a ser instalada, vai melhorar e muito a
comunicação dos moradores deste distrito, inclusive a inclusão digital.
Relatou esperar que o gestor organize as coisas o mais rápido possível,
consigam acarear as verbas e atender esses requerimentos. O vereador
Francisco dos Santos parabenizou o propositor e disse saber o sofrimento
do pessoal da zona rural em relação a telefonia, pois antigamente existiam
os orelhões, porém muitos não funcionam mais. 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 o vereador Francisco dos Santos Júnior
fez a leitura de um texto que trata do “Projeto da Terceirização Integral”.
Em seguida citou a fala de um deputado Petista da Bahia Jorge Solla que
disse “ Ou acaba este golpe, ou este golpe vai acabar com o Brasil, pois o
sonho deles é fazer como nos EUA, pegar um trabalhador que passa fome,
pegar uma hora de serviço e depois dispensar, é rasgar o direito dos
trabalhadores, é rasgar a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho”.
Informou que como vereador tem que começar a conscientizar o povo, uma
vez que muitos deputados que votaram a favor desta lei, vão estar aqui em
breve pedindo voto, para depois estarem fazendo esta vergonha. Pois
muitos pais de famílias pagam para seus filhos irem a aula e investem na
educação dos mesmos e daqui uns dias não haverá mais concursos
públicos, para contratar pessoas terceirizadas. Questionou onde irá ficar os
estudos, onde irá ficar a concorrência entre uma pessoa carente e uma
pessoa que tem dinheiro e contatos com essas empresas.Relatou que na
Universidade antigamente tinha funcionários que ganhavam em torno de
três mil reais, hoje em dia com empresas terceirizadas se paga um salário
mínimo. Pois o governo quer isto, cidadãos estudando e quando arrumarem
um emprego ganhar apenas um salário mínimo, enquanto as grandes
empresas irão crescer. Afirmou que a maioria dos donos das grandes

empresas tem vínculo político ou são os políticos por traz. Informou que
temos que acordar e alertar a sociedade. Em seguida informou os
Deputados que votaram em sua opinião a favor da terceirização e contra o
povo que são eles: Aguinaldo Ribeiro; Rômulo Gouveia; Benjamim
Maranhão; André Amaral e Pedro Cunha Lima; se abstiveram de votar que
em sua opinião votaram contra também, por medo ou por terem rabo preso
os deputados:Welington Roberto; Efraim Filho e Ugo Motta; votaram
contra a terceirização a favor do povo os deputados: Luiz Couto; Damião
Feliciano; Veneziano Vital do Rego e Wilson Santiago Filho. Relatou ter
ligado para Wilson Santiago para perguntar se o mesmo tinha votado contra
ou a favor, porém o mesmo não pode falar, entretanto seu assessor
informou que o mesmo foi contra e também será contra a Reforma da
Presidência. Afirmou que os deputados têm que pensar na população que
precisa e nos estudantes, pois depois os mesmos precisam dos votos de toda
a população os quais eles estão prejudicando. Em seguida se pronunciou o
vereador Luiz Francisco disse está presente para iniciar uma discussão, pois
é cobrado diariamente deste da outra gestão, onde reconheceu o erro que
cometeu junto com outros colegas, o qual diz respeito ao trânsito de nossa
cidade. Relatou que a gestão anterior enviou a esta Casa um projeto
revogando a lei que municipalizava o trânsito. Lei esta feita em 2001 pela
então gestão de Ademar Paulino que foi revogada no ano de 2013. Relatou
que a lei foi aprovado no ano de 2001, mas não saiu do papel. Relatou que
o procurador esteve nesta Casa e convenceu os vereadores a revogar,
dizendo que como a lei não funcionava essa responsabilidade era
transferida para o Estado, e em questão de meses estaria em nossa cidade
uma viatura que iria fazer esta parte do trânsito. Porém após a revogação da
lei realmente ficou durante vários dias uma viatura com agentes
organizando o trânsito. Mas ficaram por pouco tempo. Afirmou que em
uma reunião do CONSEA o juiz cobrou que os vereadores fizessem algo e

informou que iria entrar com uma ação civil pública para obrigar o
município a trazer de volta a municipalização do trânsito. Onde foi feito
uma audiência pública nesta Casa e o juiz criticou todos os vereadores com
certa sabedoria. O vereador disse ter se arrependido e fez um documento
com várias assinaturas, pedindo ao gestor anterior que enviasse para esta
Casa o projeto da municipalização do trânsito. Afirmou que não podemos
aceitar a situação que está. Lembrou que o maior interessado é a população,
pois o povo também é trânsito. Informou que com esta revogação não foi
possível fazer as rampas de acessibilidade. Assim como também iria
obrigar o município a realizar um concurso público para contratar agentes
de trânsitos. Afirmou que no município de Remígio o prefeito fez uma
coisa extraordinária e ainda conseguiu uma viatura. Relatou que corre nas
bocas miúdas que se esta Casa aprovar este projeto, os vereadores irão
perder voto. Relatou ter visto uma senhora de idade tendo que ir para o
meio da rua para poder trafegar, uma vez que na calçada havia motos
estacionadas e isso sim é omissão. Disse que não se pode aceitar
motoqueiros em horário de pico para se livrar do trânsito andando por cima
das calçadas, que um carro de mercadorias estacione em frente a um
mercadinho e ao lado do carro encoste um ônibus de uma empresa
ocupando quase uma rua toda, que carros pipas matem nossas crianças
assim como já aconteceu. Informou que nenhum vereador pode impedir a
blitz as quais são realizadas pelo estado. Afirmou que irá cobrar do atual
gestor que envie este projeto para esta Casa. Informou já ter visto e
fotografou moto estacionada em frente a entrada dos deficientes físicos na
Caixa Econômica Federal. Assim como acredita que o Sr. José Valderedo
tem várias fotos de irregularidades que estão acontecendo no trânsito de
nossa cidade. Afirmou que a municipalização não irá prender moto de
ninguém e que quando a municipalização tiver na ativa terá bons
resultados. Disse que irá oficializar o Sr. Prefeito, para que seja debatido

primeiro em audiência pública com a população e não com os motoristas
irregulares que fazem o que querem e não são penalizados. Pois o nosso
trânsito está um caos. Disse não ter medo de votar favorável pois sabe da
necessidade. Finalizando o Sr. Presidente informou que o engenheiro esteve
nesta Casa para dar um parecer técnico a respeito do madeiramento da
Câmara. Porém não se tem a documentação do prédio, e se faz necessário
fazer a planta. Disse ser necessário solicitar na justiça para que a mesma dê
o direito do usucapião e em seguida fazer a planta. Afirmou que o
engenheiro está voltando na próxima segunda, pois tudo indica que a
madeira que segura o forro está comprometida. Afirmou que esteve na
reunião no tribunal de contas e foi passado que a maior preocupação de
uma câmara de vereadores é quando se trata da LDO, da LOA e do PPA.
Afirmou que em relação a LOA é importante que seja discutido com os
vereadores todos juntos. Informou que irá solicitar a LDO, mesmo estando
no prazo. Pediu que os vereadores que irão junto com o mesmo até o D.E.R
cheguem às 07:00 horas, relatou que o funcionário desta Casa o Sr.
Clemilson estará presente para registrar. Convidou todos os vereadores para
se fazerem presentes no programa de rádio. 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 leitura da lavratura da presente
ata que depois de lida discutida e aprovada vai devidamente datada e
assinada.

