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

Aos (29) vinte e nove 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: Ana Paula
Gomes Pereira Gonzaga; Edvaldo Batista de Souza; João Carlos Ribeiro
Silva; João Paulo de Souza Macedo; Jorge Eduardo Alves da Silva;
Francisco dos Santos Júnior; José Ronaldo Maximino de Souza; Ivano
Cassimiro dos Santos; 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 (Isaias 59)
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.
O Sr. Presidente informou ter circulado um ofício convocando os
vereadores para uma reunião na próxima quinta feira após a sessão,
entretanto se todos concordarem pode ser hoje ao término desta sessão.
Dando sequência a sessão foi feita a leitura do Expediente do Dia. Ofício nº
343/2017 de autoria do Secretário de Finanças Sr. Leopoldo encaminhando
a esta Casa Legislativa os anexos que compõe o balancete e do Fundo
Municipal de Saúde referente ao mês de julho/2017 em 16 volumes em 3
caixas. Requerimento nº 04/2017 de autoria do vereador Edvaldo Batista de
Souza solicitando melhorias de calçamento para pedestre na rua Padre
Chacon, na ladeira para o bairro Frei Damião. Requerimento 06/2017 de
autoria do vereador Edvaldo Batista de Souza solicitando acessibilidade e
rebaixamento do meio fio de nossa cidade atendendo aos cadeirantes e

deficientes visuais. Requerimento nº 22/2017 de autoria do vereador Ivano
Cassimiro dos Santos solicitando concerto da praça central e dos
brinquedos no distrito de Mata Limpa. Requerimento nº 61/2017 de autoria
da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando construção de um
refeitório na escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Nelson
Carneiro, localizado no distrito de Cepilho Areia – PB. Dando sequência a
sessão teve início os Oradores Inscritos. O Sr. Presidente informou ter
providenciados os dois microfones sem fio, solicitado pela vereadora
Nelma Carneiro e irá providenciar em breve a cadeira de roda que foi
solicitação da vereadora Ana Paula. Em seguida se pronunciou o vereador
Francisco dos Santos fez um apelo em nome da Sra. Leda, para quem for
responsável pela repetidora de nossa cidade que tome providencias pois
não está pegando canal nenhum. Parabenizou o evento que ocorreu em
nossa cidade neste fim de semana o primeiro encontro motociclístico, que
foi organizado por Fabinho, Kenedy e Carol. Afirmou que em conversa
com os mesmos foi informado que não são motoqueiros, pois motoqueiros
são baderneiros eles são motociclístico. Parabenizou a vereadora Ana Paula
por ter colocado este projeto o qual já deu uma lida, incluindo no
calendário cultural de nossa cidade este evento que foi maravilho. Relatou
que durante a conversa que teve no evento o mesmo afirmou que iria
colocar este projeto, e falou até no nome da vereadora Ana Paula em
relação ao projeto dos Jipeiros. Afirmou ter falado também no nome da
vereadora Nelma pois a maioria são sobrinhos dela. Disse estar muito
grato, já que a vereadora colocou este projeto o qual já pode contar com seu
apoio. Falou sobre a estrada que liga Areiaa Remígio, na situação em que
se encontra, onde vez em quando o pessoal faz um paliativo que é o “tapa
buraco” que dois, três meses depois já está pior. Afirmou ter falado com o
deputado Artuzinho e fez esta solicitação a ele, assim como queria que
quem tivesse contanto com algum deputado, assim como pede ao pessoal

aliado a Tião Gomes para que cobre, pois quando mais requerimento chega
no D.E.R cobrando o recapeamento melhor,uma vez que os vereadores não
têm muita força. Porém os vereadores já foram até lá e cobraram, este
recapeamento. Entretanto afirmou que os mesmos têm que usar a pouca
força que tem, cobrando dos que tem mais força, que em breve estarão aqui
pedindo o apoio dos vereadores, e pedindo voto. Porém temos que cobrar
que eles trabalhem por nossa terra e nossa cidade. Em seguida deu um
aparte a vereadora Nelma Carneiro que oagradeceu pelo aparte.
Parabenizou a vereadora Ana Paula por ter elabora e já tramitar nesta Casa
este projeto de lei. Agradeceu ao Sr. Presidente por se sensibilizar quanto
da solicitação que fez, pois em uma reunião que houve nesta Casa com o
pessoal do trânsito havia um senhor com uma estatura alta e naquela
oportunidade já se preocupava com essa necessidade que esta Casa tinha do
microfone sem fio, e todas as vezes que os vereadores Francisco dos Santos
e José Ronaldo iam usar da tribuna, tinham que se curvar e por isto
solicitou. Disse admirar a postura que o Sr. Presidente tem, pois sempre
analisa as solicitações e se der para executar o mesmo atende. Afirmou que
quando faz uma solicitação nesta Casa se a mesma for executada é
propositura de todos os vereadores. O vereador Francisco dos Santos
agradeceu a vereadora Nelma pela solicitação e ao Sr. Presidente por ter
comprado estes microfones sem fio. Em seguida se pronunciou o vereador
José Ronaldo afirmou que a AGEVISA esteve fiscalizando o hospital
municipal de Areia, onde foram apreendidos alguns materiais do centro
cirúrgico, entretanto não chegou a fechar devido a denúncia construtiva que
os vereadores fizeram, pois não queriam o fechamento do hospital, queriam
um atendimento adequado voltado para o povo, com remédios na farmácia
básica. Relatou que durante a reunião com o pessoal da ASSEMA, um
professor o relatava que a mais de 20 anos como educador nunca viu uma
administração tão desastrosa como está, o qual os professores foram

proibidos de tomar um copo com água nos colégios onde trabalham, assim
como também foram proibidos de fazer uma refeição junto com os alunos.
Disse não concordar, pois quando estamos em uma sala de aula e vemos o
professor comendo com os alunos, os alunos tem a certeza que estão
comendo uma merenda de qualidade, porem se os professores levam para
sala de aula, uma coxinha ou um pastel qual é a qualidade e exemplo
estarão dando aos alunos, e todo mundo sabe que fritura não é bom para
saúde. Afirmou que o Sr. Prefeito é o homem das economias, economias
esta que na sessão passada se tratava de números e hoje Nerivan e Janaina
Azevedo informaram uma coisa totalmente diferente do que foi apresentada
nesta Casa, as quais tem que ser apreciada com atenção e dedicação para
que possam aprovar ou não com responsabilidade, pois este projeto de lei
irá chegar nesta Casa, e antes de chegar já está causando um desconforto.
Afirmou que está Casa não irá permitir que tirem direito de quem tem
direito. Informou que o Sr. Presidente vem conduzindo esta Casa de uma
forma transparente, e acredita que todos os colegas vereadores estão
satisfeitos. Em relação a rodovia que é um desastre, afirmou que sempre
ver carros com pneu estourado. Relatou que esta semana um carro só
estourou os dois pneus, questionou se o cidadão queria ajuda, mais foi
informado que um pneu só não resolveria. Afirmou que foi feito tapa
buraco até com barro e convidou os vereadores, e solicitou o veículo desta
Casa para irem até Solânea, para poder trazer algumas informações.
Finalizou dizendo ter ficado feliz, por não estar encurvado, e agradeceu a
vereadora Nelma pela preocupação. Em seguidao Sr. Presidente informou
que na próxima semana terá início as sessões itinerantes, e terça feira será
em Chã da Pia, afirmou que terá um carro ao lado da igreja Matriz com
saída às 18:15. Questionou se todos os vereadores concordam em se
reunirem agora ao termino da sessão. Todos concordaram. 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.

