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

Aos (28) vinte e oito 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: Ana Paula
Gomes Pereira Gonzaga; Edvaldo Batista de Souza; Francisco dos Santos
Júnior; Ivano Cassimiro dos Santos; João Paulo de Souza Macedo; João
Carlos Ribeiro Silva; José Ronaldo Maximino de Souza; Nelma Carneiro
Cavalcante e Vanilda Honório da Silva. Faltou o vereador Luiz Francisco
dos Santos Neto. Havendo quórum regimental o Sr. Presidente fez a leitura
de uma parte da bíblia (Salmo 46) na abertura dos trabalhos e em seguida o
primeiro secretário 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. Contive da Secretaria de Cultura de Areia, convidando
Vossa Senhoria para o coquetel dos lançamentos das obras Pedro Américo
que acontecerá no dia 01 de abril ás 17:00 horas no Museu da Casa Pedro
Américo em Areia-PB. Ofício n° 38/2017 de autoria da Secretária de
Educação do município a Sra. Sandra Araújo Mariz Medeiros, informando
a disponibilidade para a presença no plenário desta instituição para o dia
28/03/2017. O Sr. Presidente informou que a Secretária de Educação,
solicitava o plenário hoje, porém em conversa com a mesma, sua presença
foi remarcada para o dia 06/04/2017. Informou ter solicitado a mesma a
participação do público para que fosse tirada as dúvidas, principalmente em
relação aos transportes dos alunos da rede estadual. Afirmou que será
colocado nas ruas carros de som, convocando a população. Ofício n°

79/2017 de autoria do Senador José Targino Maranhão informando a esta
Casa Legislativa que está dando uma emenda no valor de R$ 200.000.00
para a secretaria de saúde deste município. Requerimento nº 06/2017 de
autoria da vereadora Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga solicitando reparos
na iluminação pública. Requerimento nº 007/2017 de autoria da vereadora
Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga solicitando a reativação da Feira de
Artesanato, Artes Plásticas e Alimentação nas praças José Américo e Pedro
Américo e calçadão João Cardoso. Requerimento n° 03/2017 de autoria do
vereador Jorge Eduardo Alves da Silva, solicitando implantação de CEO –
Centro Especializado de Odontologia em nosso município com objetivo de
prestação de serviços especializados e ambulatorial na área de odontologia.
Requerimento n° 04/2017 de autoria do vereador Jorge Eduardo Alves da
Silva, solicitando distribuição gratuitamente de kit de higiene bucal aos
alunos da rede pública municipal de educação. Requerimento n° 50/2017
de autoria da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando a
designação de funcionários um ou dois para que fiquem responsável pela
limpeza e organização de atendimento do Arquivo Morto da prefeitura
municipal de Areia – PB. Requerimento n° 51/2017 de autoria da vereadora
Nelma Carneiro Cavalcante solicitando inserir na merenda escolar
municipal verduras e frutas. Em seguida o Sr. Presidente informou que o
Projeto que chegou a esta Casa, foi entregue aos vereadores neste momento
e não é possível colocá-lo na ordem do dia. Informou que de acordo com o
regimento esta Casa tem 45 dias para aprovar um projeto e quando se pede
em caso de urgência assim como está sendo pedido tem um prazo de 30
dias. Disse que não é que irão apelar para os 30 dias, porém se faz
necessário que os vereadores leiam e analise o projeto. Afirmou que o
projeto necessita de um parecer jurídico, uma vez que na justificativa do
mesmo pede-se que seja feita a revogação da lei ° 897. Informou que o Sr.
Prefeito mandou o projeto atrasado, pois era para está nesta Casa no dia 1°

de fevereiro. A vereadora Ana Paula se pronunciou e disse que já chegou
nesta Casa projetos em caso de urgências, onde os vereadores leram,
conversaram e o projeto voltou para a pauta, onde foi feita a primeira
discussão, a segunda, terceira e votação. Entretanto neste caso acredita ser
melhor consultar o setor jurídico, pois não se pode colocar um projeto em
pauta sem antes ter a revogação da lei. O Sr. Presidente disse que o Sr.
Prefeito deveria ter primeiro pedido a revogação da lei, para depois enviar
este projeto. Afirmou que não irá correr risco, pois tem que seguir o
regimento, para que depois os vereadores não venham responder por isto.
Disse ver a possibilidade de devolver o projeto, para que o Sr. Prefeito
mande a revogação desta lei e afirmou que está Casa continua em parceira
junto com a ASSEMA. Prometeu que na próxima semana terá um parecer
referente a este projeto e a justificativa. Convidou o Presidente da
ASSEMA para comparecer no dia 29/04 pela manhã nesta Casa com uma
comissão de professores para sentar e chegarem a uma conclusão junto com
os vereadores. O vereador José Ronaldo disse ter entendido que o Sr.
Presidente pretende devolver este projeto para que seja modificado, em
relação a esta lei 897/2016. O Sr. Presidente informou que primeiro irá
consultar o jurídico e se houver alguma necessidade, devolve o projeto,
caso não seja possível fazer uma emenda. A vereadora Ana Paula informou
que o projeto de lei é sobre a revogação da lei municipal n° 897/2016 e
concede um novo reajuste salarial aos profissionais do magistério do
município de Areia e altera os anexos I, II e III de uma outra lei que é a lei
760. Afirmou que se o gestor tivesse encaminhado ao menos esta lei, os
vereadores saberiam como discutir esses três anexos. Disse que isso
poderia dar um problema sério até mesmo com o Ministério Público e seria
um ato irresponsável se os vereadores fizessem isso agora. Em seguida foi
feita a leitura da Orem do Dia. Requerimento n° 17/2017 de autoria do
vereador Ivano Cassimiro dos Santos solicitando calçamento para o final da

rua lateral a praça na saída para Muquém no distrito de Mata Limpa.
Requerimento em discussão, não houve quem quisesse discutir em votação
foi aprovado por unanimidade. Requerimento n° 18/2017 de autoria do
vereador Ivano Cassimiro dos Santos solicitando calçamento para a rua
conhecida como Beco do Amor no distrito de Mata Limpa. Requerimento
em discussão. Se pronunciou o vereador Francisco dos Santos parabenizou
o propositor pelas solicitações que o mesmo apresentou referentes a
calçamento de algumas ruas no distrito de Mata Limpa. Disse se irmanar
com o mesmo e afirmou que os vereadores devem cobrar do gestor para
que se houver recursos seja executado. Em seguida o Sr. Presidente
parabenizou o propositor e disse que o distrito de Mata Limpa está bem
representado. Afirmou que temos que torcer para que o gestor tenha
recursos para executar, para ver a população feliz, pois em época de chuva
a situação é precária. Em seguida como não houve mais quem quisesse
discutir o requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
Requerimento n° 14/2017 de autoria da vereadora Vanilda Honório
solicitando construção de paradas de ônibus para Chã da Pia, Lajes,
Queimadas e São Bento. Requerimento em discussão se pronunciou a
propositora disse ser um sonho ver as paradas de ônibus feitas nessas
localidades, pois a população não tem um local para se amparar seja do sol
quente ou da chuva. Pediu a colaboração dos nobres vereadores para que
este requerimento seja aprovado e que o gestor olho com carinho e o
execute. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o
requerimento foi posto em votação e aprovado por unanimidade.
Requerimento n° 15/2017 de autoria da vereadora Vanilda Honório
solicitando ampliação do grupo escolar municipal João César no distrito de
Muquém. Requerimento em discussão se pronunciou a propositora disse
que este distrito tem uma grande população, onde se ver a necessidade de
uma ampliação ou até mesmo a construção de uma nova escola no mesmo,

pois as salas são muito pequenas. Relatou que os alunos são transportados
para estudarem em outra escola. Pediu a colaboração dos nobres vereadores
para que este requerimento seja aprovado e que o gestor execute. O
vereador Francisco dos Santos se pronunciou e parabenizou a propositora
que assim como a vereadora Nelma Carneiro estão sempre preocupadas
com as escolas do nosso município. Pediu que o gestor venha atender essas
solicitações para que os alunos tenham uma qualidade de ensino boa, assim
como também o local físico esteja adequado para receber os alunos. Em
seguida como não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi
posto em votação e aprovado por unanimidade.Projeto de Lei n°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 de
enfermagem e auxiliar de enfermagem e dá outras providencias em
primeira discussão. O vereador Francisco dos Santos disse que junto com a
vereadora Nelma Carneiro e o Sr. Presidente ficou preocupado, pois não
sabia se a categoria tinha conhecimento e se estavam de acordo. Disse que
se for possível e se tiver representante da categoria que seja entregue uma
cópia deste projeto, para que analisem e vejam se realmente é isso que
querem, uma vez que o interesse deve ser dos mesmos. A vereadora Ana
Paula se pronunciou e informou que este projeto de lei já tinha sido
apresentado como requerimento pelo vereador Genildo Fernandes e o
parabenizou por ter se preocupado com esta categoria bem antes. Em
seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo disse ser um projeto muito
importante, o qual foi subscritos por todos os vereadores, mas teve
conhecimento que foi de autoria do ex vereador Genildo Fernandes e o
parabenizou. O vereador Francisco dos Santos disse que não sabia que era
um requerimento do ex vereador, mas o parabenizou e disse que quando se
é melhorias para a população sempre será favorável. Em seguida o Sr.

Presidente convidou um representante da categoria para ir até a tribuna. Se
pronunciou o ex vereador Genildo Fernandes, afirmou que no ano passado
já sepreocupava com a classe dos profissionais da saúde, onde o mesmo
durante sua legislatura fez um requerimento solicitando a diminuição da
jornada de trabalho de 40 horas para 30 horas semanais o qual deu entrada
nesta Casa e foi aprovado por unanimidade, uma vez que já era uma
exigência do Ministério Público Federal. Informou que a classe deveria se
unir e lutar por seus direitos assim como fazem os professores. Disse que o
médico sozinho não faz muita coisa, pois se faz necessário a ajuda dos
enfermeiros, técnicos em enfermagem e dos auxiliares, para poderem dar a
sociedade um atendimento humanizado e necessário. Finalizou afirmando
que sempre lutou por melhoria na classe da saúde, onde o mesmo está
inserido e que sempre irá lutar pelos direitos todos. Afirmou que com a
aprovação deste projeto os profissionais da saúde poderão realizar o
trabalho com mais dedicação.Dando sequência a sessão teve início os
Oradores Inscritos. Se pronunciou o vereador Francisco dos Santos Júnior
agradeceu ao Senador José Maranhão pela emenda de R$ 200.000.00 reais
e disse que nos cidadãos temos que cobrar nossos direitos, pois não é por
que deu uma emenda, a qual é um paliativo, que temos que votar não. Pois
temos que escolher bem nossos representantes para que depois a população
não venha sofrer os prejuízos, assim como está acontecendo com a
terceirização. Informou que em relação aos transportes da rede estadual o
mesmo foi procurar saber um meio de resolver esta situação. E em
conversa com o Sr. Wilson Feitosa foi informado que o Sr. Prefeito não
quis assumir esta parceria junto com o estado, que realmente existe um
atraso na prestação de conta referente ao mês de dezembro. Entretanto o Sr.
Wilson o garantiu que no máximo dentro de 15 dias espera que esta
situação esteja resolvida, pois está faltando apenas as medições que são
necessárias e que o mesmo não sabe fazer, pois não é técnico. Afirmou que

existem muitos pais de famílias sofrendo, se desfazendo de seus bens para
pagar transporte para seus filhos estudarem, ou seja, pagando imposto duas
vezes. Disse ser isso um absurdo. Afirmou que o que está faltando é
pressão da sociedade a qual é muito calada, talvez por medo. Uma vez que
se a sociedade em geral tivesse feito protesto, no dia seguinte tinha
transporte para transportar todo mundo. Porem muitos tem medo de
requerer seus próprios direitos, e aí ficam acusando um ou outro. Relatou
que muitas vezes sua esposa, Jéssica e o mesmo passavam horas esperando
para falar com o juiz, e questionar o que podiam fazer em relação a falta de
água. Afirmou que hoje em dia em nossa cidade se paga apenas uma taxa
de água, e tudo começou com protesto, o qual foi feito no meio da rua.
Disse que a sociedade ficando calada não resolve nada, pois o sistema é
terrível. Afirmou que para se conseguir algo para o bem próprio é muito
fácil é só querer, mas para conseguir para o bem comum é muito difícil. E
afirmou que temos que correr atrás de nossos direitos. Em seguida se
pronunciou a vereadora Ana Paula disse que a questão dos transportes é
como o vereador Francisco dos Santos falou. Relatou ter falado com o Sr.
Alexandre Gutemberg o responsável pela prestação de contas na gestão
passada e o mesmo falou que o Sr. Prefeito não tinha interesse nenhum em
fazer contrato com o estado e que a prestação de conta estava atrasada, mas
o mesmo se prontificou em fazer a prestação de contas gratuitamente assim
se o prefeito quisesse, mas o mesmo não quis. Disse ser inadmissível ver
pais de famílias se desfazendo de seus bens para manter a educação dos
filhos. Disse ter sido informada que era proibido dar carona aos alunos do
estado nos carros do município, porem o ônibus os quais os alunos do
município andam foi o estado que doou para o município. Disse ser isto um
ato desumano. Pois quem morra na zona rural e quem estuda à noite a
realidade é outra, onde muitos estão sendo prejudicados. Disse que ter
conversado com Wilson e o mesmo disse que dentro de 15 dias a questão

do ônibus está resolvida. Afirmou que santo de casa não faz milagre, pois
na gestão passada lutou muito, brigou e cansou, pois, sua voz não era
ouvida, e foi crucificada como uma peste ruim. Disse estar com a mesma
bandeira do vereador Francisco dos Santos, o que for para beneficiar a
população sempre votarfavorável, mas se for para causar algum dano
votará contra. Disse que dentro da política o sistema é podre e ele nunca
deixará de existir. Que embora que os vereadores tenham vontade de mudar
este sistema não irão conseguir sozinhos. Pois as pessoas estão com medo
de falar, uma vez que não há dialogo e sim muita imposição, pois é a lei do
cão. Afirmou que está faltando respeito com o funcionário público, pois há
muitas reclamações de funcionários que estão sendo ameaçados
constantemente e humilhados, inclusive pessoas que levantaram a bandeira
do prefeito. Disse ser isso assédio moral. Relatou que muitas vezes que foi
procurada enquanto fazia parte da administração nunca se negou a escutar o
outro. Afirmou que o Sr. Prefeito foi obrigado a chamar os concursados,
pois na boca de muita gente este concurso era uma fralde, porem estava
tudo certo no concurso, e muitos dos aprovados eram de fora. Relatou que
o juiz determinou em um prazo de 48 horas que o prefeito chamasse os
concursados, mas ainda não chamaram os professores, e tem conhecimento
que existe desvio de função dentro das escolas inclusive contratos de
professores. Disse ter solicitado vários documentos na prefeitura e até
agora não recebeu nenhum. Questionou cadê o resultado do Senso.
Finalizou dizendo que ainda consegue deixar um oficio lá, porém se
qualquer um da população for, irá levar um para traz grande. O Sr.
Presidente disse que esta Casa é independente e que sempre irá votar a
favor de projetos se for para beneficiar a população.

Em seguida se

pronunciou a vereadora Nelma Carneiro disse estar presente para falar de
uma viagem que os vereadores fizeram no ano de 2013 até o D.E.R em
João Pessoa onde foram recebidos pelo superintendente o Sr. Hélio Paredes

Cunha Lima e na oportunidade as reivindicações era sobre o recapeamento
da estrada que liga Remígio a Areia, Areia a Alagoa Grande e Pilões e
pediam também quebra-molas, em frente ao trevo, outro entre o Carlota
Barreira e o posto cidade de Areia e um em frente ao restaurante Vó Maria.
E naquela época foi dito que não era possível o recapeamento pois
estavamem fase de licitação, mais iria atender com a operação tapa
buracos. Afirmou que iriam fazer o quebra-molas em frente ao Vó Maria
por que lá era BR, mas os outros dois é de responsabilidade do município,
mas se a prefeitura solicitar através de ofício, pode mandar um engenheiro
para orientar na construção do quebras – molas. E assim foi feito, fizeram a
operação tapa buraco e o quebra-molas em frente ao Vó Maria, mas o
recapeamento não foi feito. Agradeceu ao Sr. Presidente pela forma em que
vem tratando todos os vereadores e conduzindo está Casa. Relatou ter ido a
João Pessoa no último dia 24/03/2017 junto com o Sr. Presidente e os
vereadores, Ivano Cassimiro, José Ronaldo, João Paulo de Souza, Vanilda
Honório e Francisco dos Santos, e lá foram novamente ao D.E.R
solicitando mais uma vez o recapeamento, e ao chegar lá foram recebidos
pelo engenheiro diretor superintendente em exercício e o mesmo informou
que tudo dependia de recursos e era o que o D.E.R não tinha, pois, estes
recursos viriam através do banco do brasil. Afirmou que saíram de lá
cabisbaixo. Mas na saída afirmou que só tinha uma saída, se reunir
novamente e ir a Assembleia para ver se consegue através de deputados que
levaram votos de nossa cidade. Porém quando chegou á tardinha estava em
sua casa e recebeu um telefonema do Sr. Presidente informando que terça
feira dia 29/04 viriam alguém do D.E.R para conversar com os vereadores.
Relatou que estava em casa quando recebeu um telefonema solicitando que
comparecesse urgente pois havia um engenheiro do D.E.R. nesta Casa.Na
oportunidade o mesmo dialogou e em seguida foi até os pontos críticos de
nossa cidade para que detectasse em loco as necessidades, foram até a Chã

de Jardim e até a Usina Santa Maria onde o mesmo tirou fotos, e ficou
certo que os dois quebra-molas o do trevo e o entre o Carlota Barreira e o
posto cidade de Areia é de competência da prefeitura mais o D.E.R
continua se disponibilizando para enviar um engenheiro deste que a
prefeitura emita um oficio para orientar na execução desses quebra-molas.
O engenheiro informou que iria colocar as placas de sinalização, fazer um
quebra-molas próxima ao colégio da Usina Santa Maria e terminar o roço
do mato. E para sua surpresa foi informada que já começaram a colocar as
faixas, disse que desejavam o recapeamento, porem foi o que conseguiram
no momento. Agradeceu ao Sr. Presidente e a união de todos os vereadores.
Afirmou que sempre foi povo, que nunca fugiu da linha, pois estando nesta
Casa é amiga de todos os colegas vereadores pois não tem distinção de
partidos. Todos os requerimentos que tramitam nesta Casa se irmanam e se
for bom para o povo vota favorável. Em seguida o Sr. Presidente informou
que quando chegou o engenheiro tentou contato com o vereador Francisco
dos Santos, mas o celular estava desligado. O vereador Ivano Cassimiro
estava em Campina Grande e a vereadora Ana Paula estava doente. Relatou
que a faixa do meio da pista já está feita de Remígio a Chã de Jardim e
amanhã será concluída até o Carlota Barreira e depois será para a Usina,
onde todas as placas de sinalização estarão sendo colocadas na BR 079.
Afirmou que o secretario desta Casa ira ligar para saber o dia que a
secretaria de educação do estado irá receber os vereadores. Disse que tem
uma senhora que tem uma filha especial que estuda em Campina Grande e
está precisando conversar com os vereadores presentes, e se necessário
irem até o Ministério Público. O vereador José Ronaldo se pronunciou
disse ter sido informado que a mesma na gestão passada recebia uma
quantia para ela ir se mantendo como se permitia. A vereadora Ana Paula
disse se revoltar quando o Ministério Público obriga a administração
comprar medicações para uma pessoa que tem condições e em uma

situação dessa o ministériopúblico coloca uma venda nos olhos e faz de
conta que não é problema dele. 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.

