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

Aos (25) vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e
dezessete, às vinte horas e quarenta 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:
Edvaldo Batista de Souza;Francisco dos Santos Júnior; José Ronaldo
Maximino de Souza;Luiz Francisco dos Santos Neto; Nelma Carneiro
Cavalcante e Vanilda Honório da Silva. Faltaram os vereadores Jorge
Eduardo Alves da Silva; Ivano Cassimiro dos Santos que justificaram suas
faltas; Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga; João Carlos Ribeiro Silva e João
Paulo de Souza Macedo. Havendo quórum regimental o Sr. Presidente
convidou a vereadora Vanilda Honório da Silva para primeira secretária e o
vereador Francisco dos Santos Junior para a segunda secretária da mesa.
Dando sequência a sessão foi feita a leitura da Ordem do Dia: Projeto de
Resolução n° 04/2017 que altera a estrutura administrativa da Câmara
Municipal de Areia – PB e dá outras providencias, em segunda discussão.
Se pronunciou o vereador Francisco dos Santos Júnior disse que em seu
ponto de vista, após os pareceres das comissões e após o Sr. Presidente ter
dito que foi até o tribunal de contas e o mesmo disse que é legal, não ver
obstáculo. Em relação ao que o vereador Luiz Francisco falou, sobre os
valores que futuramente venham acarretar prejuízo para esta Casa, porém
foi dito que é legal, até mesmo por que existe um funcionário que estar a 40
dias sem receber. O Sr. Presidente disse que se trata de uma adequação para
contratação não imediata e sim quando houver necessidade de férias,

afastamento pela previdência ou atestado médico. O vereador José Ronaldo
disse concorda, pois se o tribunal de conta diz que é legal quem são os
vereadores para dizer que é imoral. O vereador Luiz Francisco questionou
ao presidente quem do Tribunal de Contas o orientou. O Sr. Presidente
afirmou que foi o fiscal de plantão que chamou uma senhora a qual não
recorda o nome. Afirmou que quando o projeto for aprovado irá retornar lá
junto com Dr. Diogo, que iria o acompanhar anteriormente e passou mal.
Afirmou que na ocasião estava presente o contador e foi dito que seria a
maneira mais fácil de resolver o problema dos funcionários, e afirmou que
o pedido foi protocolado. O vereador Luiz Francisco disse que é bastante
demorado quando se pede protocolo, e se o tribunal entender ou souber que
é algo que está acontecendo naquele momento ele não se pronuncia e não
orienta ninguém pois cabe ao jurídico de cada Casa. Informou ter recebido
do tribunal as contas do ex prefeito e no entanto, o próprio tribunal entrou
em contra versas, onde os relatores, os auditores, e a procuradora pediu a
reprovação das contas de Paulo e os desembargadores com ressalva
aprovaram as contas. O Sr. Presidente afirmou que todo gestor em seu
primeiro ano de mandato pode ser aprovado com ressalva só não pode
cometer no ano seguinte a mesma falha que comentou no ano anterior. O
vereador Francisco dos Santos Júnior perguntou se o jurista desta Casa está
ciente deste projeto. O Sr. Presidente afirmou que foi o jurista que
elaborou. O vereador Jose Ronaldo parabenizou o Presidente pela forma
transparente que o mesmo vem conduzindo esta Casa. Pediu que quando o
mesmo se deslocasse ao tribunal ou a qualquer secretaria convidasse os
vereadores para que lá fossem tiradas as dúvidas. O Sr. Presidente informou
que ia com o assessor jurídico, e o mesmo passou mal, porém acredita que
se mandar um documento sozinho pelo mesmo tem conviquição que pode
fechar os olhos pois sabe que estar em boas mãos. Disse ser cobrado em ter
comissões para irem as viagens porem tudo isto gera despesa. Porem quem

desejar ir ao tribunal de contas tirar dúvidas pode solicitar a esta Casa
através de oficio. A vereadora Nelma Carneiro disse ser favorável a este
projeto, pois tem certeza que jamais vossa excelência iria colocar um
projeto deste tipo para análise e consequentemente aprovação, sem ter
certeza do que estar fazendo. E esta Casa graças a Deus tem o apoio do
assessor jurídico que sempre estar presente. Em seguida como não houve
mais quem quisesse discutir o Projeto foi posto em votação e aprovado por
maioria dos votos. Votaram favorável os vereadores: Nelma Carneiro
Cavalcante; Vanilda Honório da Silva; Francisco dos Santos Júnior e José
Ronaldo Maximino de Souza. Votou contrário o vereador Luiz Francisco
dos Santos Neto. Requerimento n° 44/2017 de autoria da vereadora Nelma
Carneiro Cavalcante solicitando construção de uma quadra poli esportiva
para o distrito Santa Maria Areia-PB. Requerimento em discussão. Se
pronunciou a propositora afirmou que o distrito da Usina Santa Maria é
desprovido de área de lazer no que diz respeito a uma quadra poli
esportiva. Pois lá tem campo. Afirmou que os jovens necessitam desta
quadra, pois o esporte é o caminho para que se divirtam e não pesem em
trilhar por caminhos diferentes. Pediu o apoio dos colegas vereadores
aprovando este projeto. O vereador José Ronaldo parabenizou a
propositora. Disse que realmente aquela localidade necessita de uma
quadra poli esportiva como os demais distritos de nossa cidade. Pediu a
sensibilidade do prefeito, pois os vereadores são taxados que não fazem
nada, porém os mesmos trabalham, mais não podem executar as demandas.
A vereadora Nelma Carneiro afirmou que durante a tarde aconteceu uma
preparação para o orçamento participativo que irá acontecer sábado em
Esperança, e na oportunidade citou como uma das reivindicações a quadra
do colégio estadual e váriasdemandas para o município de Areia e foram
escolhidas três principais. Afirmou que o pessoal pediu que a população de
Areia fosse para o orçamento participativo com faixas e perguntavam se

esta Casa iria disponibilizar um ônibus, informou que não sabia. O
vereador Francisco dos Santos Junior parabenizou a propositora disse que
os vereadores só podem cobrar e seria uma maravilha se pudessem
executar. Porem felizmente os vereadores lembram da comunidade e dos
distritos que necessitam de alguma coisa, pois é dessa forma que levam as
necessidades para o gestor, se o mesmo executa ou não pode ter dois
motivos, ter condições e querer. Afirmou que no esporte em todas aas áreas
que praticou foi bom, só não foi bom para estudar. E foi onde conseguiu
construir muitos amigos. Como é o caso de Professor Jaziel a quem irá dar
um título de cidadão Areiense, pois o mesmo montou uma escola de futebol
para as crianças carente a qual o mesmo fazia parte e isso foi muito
importante na vida de todas as crianças da época, onde aprenderam a
respeitar, ter amor ao próximo e serem pessoas de bens. Disse que os
gestores deixam muito a desejar no esporte, pois quando as crianças estão
praticando esporte não estão ligadas em roubar ou usar drogas. Disse que
este requerimento foi um dos melhores que passou nesta Casa, pois na zona
rural, e nos distritos o que mais crescer são bares. Disse que se pudessem
executar iria até mesmo ser pedreiro para ajudar a levantar as paredes deste
ginásio. O vereador José Ronaldo disse que muitos desportistas questionam
se tem secretaria de esporte e estão cobrando um campeonato municipal o
qual em outras gestões foram realizados e foram crucificadas por que as
comissões técnicas pagavam o próprio campeonato porem hoje foi
informadoque irão cometer o mesmo erro. Pediu ao vereador Luiz
Francisco que leve a mensagem e não deixe o mesmo erro acontecer. Pois
quando se cospe para cima corre o risco de cair no próprio rosto. O Sr.
Presidente parabenizou a propositora e disse que ao observar todos os seus
requerimentos ver que são de extrema necessidade. Disse que se a mesma
fosse prefeita tinha uma visão grande. Disse que irásolicitar uma reunião
com o prefeito para que seja revisto alguns requerimentos aprovados nesta

Casa, para ver o que pode ser feito. Afirmou que a mesma poderia ir na
sexta feira apresentar este requerimento no programa de rádio, pois tem
certeza que os moradores e esportistas da localidade ficarão muito feliz
com este requerimento. O vereador Luiz Francisco disse que o próprio
governo federa conseguiu várias verbas para as escolas ano passado. Porém
não sabe se alimentaram o sistema, onde todas as escolas a partir de um
determinado número de alunos seriam beneficiadas com uma quadra
esportiva. No caso de uma quadra em uma escola municipal é de uso
exclusivo para alunos. Afirmou que não há secretaria de esporte e sim uma
diretoria. Disse que a quadra da Usina é bem-vinda sim. O vereador
Francisco dos Santos Junior disse que pelo que entendeu a solicitação da
quadra não é na escola e sim no distrito. Pois na escola é para os
estudantes, e sendo no distrito é para a comunidade. A vereadora Nelma
Carneiro informou que em Cepilho na escola Vereador Nelson Carneiro
existe uma quadra, que pertence a escola, mas é disponível também para a
comunidade. Disse que deveriam se organizar, para quem utilizar ser
responsável pelos danos, onde fosse feito um cadastramento. Porem no
momento a mesma necessita de uma reforma. O vereador José Ronaldo
disse que existe uma quadra que pertence ao colégio João Coutinho e toda a
comunidade utiliza. Afirmou que teve uma época em que eram cobrados
uma taxa para a manutenção da mesma. Em seguida como não houve mais
quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Requerimento n° 56/2017 de autoria da vereadora Nelma
Carneiro Cavalcante solicitando que seja concedido Título de cidadão
Areiense ao Sr. João André Soares. Requerimento em discussão. Se
pronunciou a propositora disse que as vezes as pessoas são simples, mas na
sua simplicidade são grandiosas. Disse que solicitou este título para
oferecer ao aJoãoAndré pois acredita ser mais que justo. Afirmou que o
mesmo não é Areiense mais executa com êxodo um trabalho bem feito. E

na justificativa que foi lido quando tramitava no expediente do dia, falava
da história. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o
requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Em
seguida a vereadora Nelma Carneiro solicitou através desta Casa ao
secretário de infraestrutura que coloque lâmpada na santinha em frente ao
hospital que estar às escuras. O Sr. Presidente disse ser necessário o pedido
de audiência pública a primeira vara do trabalho de nossa cidade pois foi
informado que estão querendo tira a Vara do Trabalho de Areia para João
Pessoa. Afirmou que após marcar esta audiência ira convocar toda a
sociedade através de carro de som. O vereador José Ronaldo disse que não
ver nenhum dano causado em nossa cidade por esta Vara do Trabalho, pelo
contrárioa mesma tem dado uma grande contribuição a nossa cidade. A
vereadora Nelma informou que o prédio da APAE foi entregue construído e
equipado e a nossa cidade deve muito ao ministério do trabalho através de
Dr. Marcos e o juiz. Pessoas maravilhosas. Assim como também o hospital
municipal que recebeu vários equipamentos através do ministério do
trabalho. Disse ser uma perca significativa se chegar a isto. O Sr. Presidente
pediu aos vereadores que na próxima quinta feira se desloquem para
protocolar um documento na presença do juiz. Afirmou que nenhum
funcionário nem o juiz quer que feche, disse ser uma briga que terão com o
tribunal. O vereador José Ronaldo disse que a saúde em nosso país estar
um descaso. Disse que espera que isto não esteja acontecendo em nossa
cidade. Pois este fim de semana chegou a falecer um amigo seu, que tinha
suas atividades diárias e trabalhava. Relatou que o mesmo estava com uma
dor na perna e foi conduzido ao hospital, pois tinha problema de saúde,
porém os comentários dos familiares e alguns que tomaram conhecimento
dos fatos, os quais não sabem se procede, mais iráprocurar saber, é que este
cidadão veio a falecer por falta de oxigênio no hospital municipal de nossa
cidade. Hospital este que está faltando oxigênio e soro, e isto os vereadores

não podem deixar que aconteça. Pois se fosse um filho seu ou de qualquer
vereador não teria isto de oposição. O vereador Luiz Francisco disse quem
em resposta ao vereador José Ronaldo se em relação ao campeonato se
tiverem cobrando e a pessoa que pagou realmente sustentar será tomado as
providencias, pois se tiver campeonato municipal a prefeitura que deve
arcar com as despesas. E não fazer como na gestão passada onde os atletas
pagavam as inscrições e custeava os árbitros e nos balancetes tinha que a
prefeitura também pagava os árbitros. Disse que o que foi falado é muito
grave, pois se foi realmente por alta de oxigênio é uma negligencia muito
grande por parte do hospital, porem tem que pegar as pessoas que sustente
este fato e tomar as providencias. Pois como foi dito pode ser um filho
nosso, ou nosso pai. Relatou que seu pai muitas vezes necessita e ao chegar
lá tem que ir para o balão de oxigênio direto. Disse se isto for verídico pode
contar com sua pessoa pois estar nesta Casa para ser rigoroso igual foi na
gestão passada, não importa quem seja o prefeito. O vereador José Ronaldo
afirmou que foi comentado que estava em falta o oxigênio. 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.

