ATA DA DÉCIMA SETÍMA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO
SEGUNDO PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE
AREIA-PB, NO DIA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO DE DOIS MIL
E DEZESSETE.

Aos (24) vinte e quatro dias do mês de outubro 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; Ivano Cassimiro dos Santos; Nelma Carneiro Cavalcante;
Francisco dos Santos Júnior; Vanilda Honório da Silva; Jorge Eduardo
Alves da Silva; João Carlos Ribeiro Silvae João Paulo de Souza Macêdo.
Faltaram os vereadores Luiz Francisco dos Santos Neto que justificou sua
falta, Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga e José Ronaldo Maximino de
Souza. Havendo quórum regimental o Sr. Presidente convidou a vereadora
Vanilda Honório para fazer a leitura de um trecho bíblico (Jó capítulo 15,
versículo 5) na abertura dos trabalhos, e em seguida autorizou o primeiro
secretário a fazer a leitura das atas das sessões anteriores que foram
aprovadas por unanimidade. O Sr. Presidente pediu um minuto de silêncio
em homenagem ao servidor público do nosso município o Sr. João Toco.
Dando sequência a sessão foi feita a leitura do Expediente do Dia. Ofício nº
100/2017 de autoria da Secretária de Educação a Sra. Sandra Araújo,
informando e convidando os membros desta Casa a se fazer presente à
Audiência Pública que será realizada no dia 27/10 ás 19:30 horas na
Maçonaria Leônidas Santiago com objetivo de analisar e avaliar o Plano
Municipal de Educação. Ofício nº 01/2017 de autoria do Sr. José Gabriel
Gerente do Banco Bradesco, solicitando esta Casa Legislativa para realizar
a abertura de conta corrente dos servidores do Estado lotados em nosso

munícipio, com início previsto em 30/10/2017 e fim para 30/11/2017. O Sr.
Presidente informou que o gerente havia solicitado a liberação desta Casa,
pediu o apoio de todos os vereadores para poder autorizar. Disse que não
podem deixar de atender, pois será um trabalho feito para a sociedade e
desenvolvimento dos funcionários do Estado, para que não fiquem sem
receber seus salários. Informou que já estiveram na Casa e amanhã virão os
técnicos para instalação de computadores. Requerimento nº 06/2017 de
autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante, solicitando implantação
nas escolas municipais de farmácias de primeiros socorros. Requerimento
nº 08/2017 de autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante, solicitando
denominação de rua surgida em consequência de loteamento localizado no
distrito de Cepilho Areia – PB. Projeto de alteração da LDO exercício
2018. Mensagem ao Poder Legislativo submetendo a apreciação desta
Câmara Municipal o Projeto de Lei que dispõe sobre alterações da LDO
para o exercício 2018, de forma a deixá-la compatível com o projeto de lei
orçamentário proposto no plano plurianual de investimento. Projeto de Lei
nº 08/2017 altera os anexos da LDO no exercício de 2018 e adota outras
providências. Projeto de Lei PPA- Plano Plurianual exercício de 2018 a
2021. Mensagem ao Poder Legislativo submetendo apreciação o projeto de
lei que dispõe sobre a PPA- Plano Plurianual de investimento para o
exercício de 2018 a 2021. Projeto de Lei nº 09/2017 que dispõe do plano
plurianual de investimento do município de Areia para o período de 2018 a
2021 e dá outras providências. Mensagem ao Poder Legislativosubmetendo
apreciação o projeto de lei que dispõe sobre orçamento econômico,
financeiro para o exercício 2018 em comprimento a constituição federal as
atribuições cabíveis ao prefeito municipal. Projeto de Lei Orçamentaria nº
10/2017 estima a receita e fixa a despesa da prefeitura municipal de Areia
para o exercício econômico e financeiro de 2018 e dá outras providencias.
O Sr. Presidente informou que estão recebendo a LDO, PPA e a LOA.

Disse que estes projetos ficarão àdisposição na sala do secretário ou em sua
sala, assim como também deseja repassar para o advogado, e qualquer
dúvida que seja feita uma explanação em um ou dois dias para que o
advogado tire as dúvidas. Afirmou que qualquer vereador que desejar a
cópia completa dos projetos é só solicitar ao secretário. Questionou se
todos concordam ou se desejam cada um, uma cópia. Afirmou que as
comissões podem levar para casa durante o final de semana. A vereadora
Nelma Carneiro pediu que fosse encadernado, pois como está corre o risco
de desaparecer alguma folha e a responsabilidade ser da Casa. O Secretário
da Casa informou que da forma que o gestor mandou, para se perder uma
folha é questão de segundos, propôs ao Presidente que o da Casa seja
encadernado, pois fica melhor para ser manuseado. A vereadora Nelma
pediu a compreensão das Comissões uma vez que o prazo é muito curto,
para que eles analisem e deem o parecer, pois todos terão que se virar nos
trinta, devido ao curto tempo. O Sr. Presidente disse que como para
confeccionar copias para todos os vereadores demoraria, seráencadernada
duas cópias, uma ficará para as comissões e a outra para os demais
vereadores. Todos os vereadores presentes concordaram. O Sr. Presidente
informou que irá acontecer um congresso nos dias 28, 29, 30 e 31 em João
Pessoa, disse não ser interessante para os vereadores que já participaram de
um, pois a empresa é a mesma. Disse que os vereadores que ainda não
foram e desejarem ir as inscrições começam amanhã dia 25/10. Dando
sequência a sessão teve início os Oradores inscritos. Se pronunciou a
vereadora Nelma Carneiro pediu desculpas disse não ter sido lapso,
afirmou ter estado nesta Casa, mas estava muito preocupada e não deu
tempo para fazer um ofício o qual apenas rascunhou, e não deu tempo
digitalizar que será endereçado ao Sr. Presidente. Disse que essa já era uma
preocupação do Sr. Presidente em sessão passada e tomou a iniciativa. Fez
a leitura do ofício. Sr. Presidente conforme contato mantido com

VossaExcelência e diante da situação que se encontra o nosso município em
relação a Leishmaniose, vem através deste informar que emitiu ofício a
Secretária de Saúde, como também ao Dr. Francisco Medeiro Jardelino
Secretário Adjunto de saúde para se fazer presente nesta Casa na próxima
quinta dia26/10 para maiores esclarecimentos aos cuidados que devemos
ter quanto os perigos, prevenção, tratamento e cura da doença. Afirmou que
está Casa deve fazer um chamamento, onde poderia ser divulgado através
do Jornal de Nelson Almeida, para convidar a população Areiense a se
fazer presente. Fez a leitura do ofício que foi emitido a Secretária de Saúde,
a comunicando que tomou conhecimento através de visitas a pessoas
residentes em nosso município as quais a informava do aumento
considerável de animais (cachorro e gatos), doentes portadores de
Leishmaniose e que existe muitas pessoas acometidas desta doença no
nosso município, motivo pelo qual nos preocupa muito, e como
representante do povo desta terra, solicita que Vossa Senhoria libere Dr.
Francisco de Medeiros Jardelino, secretário adjunto de saúde coordenador
da vigilância ambiental, epidemiológica e vigilância sanitária, para se fazer
presente a uma reunião na Câmara de vereadores na próxima quinta-feira,
para nos informar e informar a população Areiense a evolução desta doença
no nosso município, os riscos, a prevenção, o tratamento e a cura da
mesma. Afirmou ter entregue em mão a Secretária que afirmou não ter
problema. Também emitiu um ofício a Dr. Chico Jardelino o convidando
para se fazer presente a Câmara de vereadores Casa de Manoel da Silva na
próxima quinta feira dia 26 as 19:00 horas para dar informações em relação
a doença transmitida pelo mosquito ao animais (cachorro e gatos),
conhecida como Leishmaniose, doença esta que tem conhecimento que está
sendo transmitida para os nossos munícipes, existindo vários casos
constatados nas comunidade, Chã de Jardim, Gruta do Lino, Mazagão,
Santa Inês, Boa Vista Deserto, Angeline etc, com casos de Leishmaniose

visceral e tegumentar. Disse acreditar na sensibilidade do mesmo em se
fazer presente a esta Casa no sentido de nos dar maiores informações,
orientando e esclarecendo a população quanto aos perigos, prevenção e a
cura. Disse que este caso é grave, pois já teve pessoas que veio a óbito com
Leishmaniosevisceral e a quantidade é significativa, então Dr. Chico
Jardelino se fará presente na próxima quinta-feira, pois o mesmo tem
conhecimento de causa e irá explicar bem direitinho a população, os
perigos, a prevenção, risco e a cura da doença que está em um ponto
preocupante. Pediu desculpa quanto da elaboração do requerimento que foi
lido no expediente do dia, pois fez na gestão passada e não foi executada e
hoje nesta correria para ir ao Bradesco e em reunião nesta Casa deixou com
o secretário Evaldo, e o erro foi de sua pessoa, que não fez os consertos e
por isso o primeiro secretário leu o nome do gestor passado, pediu
desculpas e afirmou que irá fazer os consertos necessários. O Sr. Presidente
disse que enquanto a solicitação a vereadora pode ficar tranquila, pois
acredita ser uma preocupação de todos, disse que está Casa estarà
disposição, pediu uma cópia deste ofício para que o diretor de imprensa
faça a divulgação e o chamamento, e se for preciso colocará um carro de
som. A vereadora Nelma disse que está ideia do carro de som é louvável. O
Sr. Presidente disse que está preocupação já foi colocada na LOA onde
solicitaram uma casa de zoonoses para a cidade de Areia. Fim da matéria e
não havendo mais nenhum assunto a tratar, o Senhor 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.

