ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO PRIMEIRO PERÍODO DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE AREIA-PB, NO DIA TRINTA DE MAIO DE DOIS MIL E
DEZESSETE.

Aos (30) trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete,
às vinte e uma horas e vinte 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: Ana
Paula Gomes Pereira Gonzaga; Edvaldo Batista de Souza; Francisco dos
Santos Júnior; José Ronaldo Maximino de Souza; João Carlos Ribeiro
Silva; João Paulo de Souza Macedo; Jorge Eduardo Alves da Silva; Luiz
Francisco dos Santos Neto; Ivano Cassimiro dos Santos; Nelma Carneiro
Cavalcante e Vanilda Honório da Silva. Em seguida foi feita a leitura da
Ordem do Dia. Projeto de Lei nº05/2017 de autoria do poder Legislativo,
autorizando declarar como patrimônio imaterial e cultural a prova de Jeep
clube de Areia, realizada anualmente pelo Jeep Clube de Areia, devendo
assim ser incluída no calendário dos eventos turísticos da cidade, em
terceira discussãoe votação. Como não houve quem quisesse discutir o
projeto foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº
05/2017 autorizando a abertura de crédito especial no orçamento do
exercício financeiro de 2017 e dá outras providencias, em terceira
discussão e votação. Como não houve mais quem quisesse discutir o
projeto foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº
06/2017 que dispõe sobre a regulamentação da concessão de benefícios
eventuais em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade
temporária e de calamidade pública no âmbito da política municipal de
assistência social, revoga a lei municipal nº 844 de 04 de outubro de 2013 e

dá outras providencias, em terceira discussão e votação. Como não houve
mais quem quisesse discutir o projeto foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Dando sequência a sessão teve início os Oradores Inscritos.
Se pronunciou o Sr. Gilberto Joventino Paulino que havia solicitado a
tribuna. Informou que a localidade de Boa Vista encontra-se de luto, pois
foram pego de surpresa, onde um caminhão foi pegar todos os
equipamentos do posto PSF localizado naquela localidade. Disse ser está
uma atitude desumana, uma falta de respeito aos moradores da localidade e
região circunvizinha. Afirmou ser isto um abuso de poder. Relatou está
muito triste, pois foi um presente que o ex prefeito Elson da Cunha Lima
deu a Boa Vista e Paulo Gomes cuidou com todo carinho. Entretanto não
tiveram nem a consideração e o respeito de fazer uma reunião com os
moradores e justificar a retirada dos equipamentos daquele posto de saúde.
Em relação ao colégio, disse não concordar, mas parabeniza a secretária de
educação, pois a mesma teve a humildade de fazer três reuniões com a
população da localidade. Deixou seu voto de repudio e de tristeza em nome
da comunidade de Boa Vista e em nome de todos que dependia do posto de
saúde. Agradeceu aos vereadores que representaram a Câmara Municipal
de Areia. Pediu que o líder do gestor que interfira, pois o comentário é que
foram retirados os equipamentos, mais irá funcionar o posto duas vezes por
semana, porem acredita ser conversa furada. Mas se for possível funcionar
esses dois dias por semana, uma vez para atender o pessoal e outra para
visitas, teria a humildade de ir em uma rádio e elogiar esta atitude. Em
seguida se pronunciou o vereador Francisco dos Santos Júnior disse ao Sr.
Gilberto Joventino que se entristece com esta situação, o parabenizou por
estar lutando pela comunidade independente de ser vereador ou não, disse
que o mesmo está certo em cobrar um esclarecimento para a comunidade.
Em seguida agradeceu aos nobres vereadores pois todos os requerimentos
de sua autoria apresentado nesta Casa, demandas do povo foram aprovados

por unanimidade. Disse ter conversado com o gestor sobre os
requerimentos e esperar que o mesmo olhe com carinho, pois são
asnecessidades de cada localidade. Parabenizou o Sr. Coriolano pelo
esforço em relação a corrida de Jeep, pois temos que lutar pelas coisas que
gostamos. Pediu perdão se magoou algum vereador com alguma palavra.
Agradeceu ao Sr. Presidente, pois tem cedido o carro quando necessário,
para visitas nos PSFs e nas escolas da zona rural, assim como quando
necessário, irem a João Pessoa lutar por alguma coisa. Agradeceu a parceria
dos vereadores, por toda ajuda quando o mesmo tinha alguma dúvida, pois
está aprendendo para ajudar a população, agradeceu aos funcionários desta
Casa, a Dr. Diogo que sempre tem orientados os vereadores. Agradeceu a
Deus e a sua esposa, sua companheira de todas as horas que está sempre do
seu lado, o ajudando em tudo que faz, e é a mulher que ama. Em seguida se
pronunciou a vereadora Nelma Carneiro disse está presente para fazer uma
simples avaliação deste primeiro quadrimestre de seus trabalhos nesta Casa
legislativa, pois hoje é realizada a última sessão ordinária deste período, já
que se inicia o recesso parlamentar direito dos mesmos enquanto
vereadores, pois consta no regimento interno desta Casa, porém isto não
significa que irão ficar de braços cruzados, pois continuarão fazendo as
visitas as comunidade, dialogando com os munícipes e reivindicando
através de ofícios ou em contato direto com os secretários ou até mesmo
com o gestor. Afirmou estar sempre disponível para comparecer ás sessões
extraordinárias, atendendo aos projetos advindo do executivo e outros.
Afirmou que somente os que não tem conhecimento do real trabalho do
vereador é que dizem que vereador não faz nada. Disse que o gestor é o
detentor dos recursos federais, dotações orçamentarias e outros destinados
as prefeituras para gerir, executar em prol da sociedade, as demandas do
município, pois, é o gestor o responsável para executar, compete ao
vereador legislar, fiscalizar, elaborar requerimentos, projetos, reivindicar

melhorias para o município de forma geral, aprovarprojetos a pedido do
executivo ou do legislativo e outros. Afirmou ter certeza de seu dever
cumprido nestes primeiros quatro meses nesta Casa de Manoel da Silva.
Parabenizou o Sr. Presidente pela data de mais um aniversario, de mais um
ano de vida, pediu que Deus o der, discernimento a frente desta Casa
Legislativa, o qual tem conduzido tão bem os trabalhos desta Casa. Que
Deus o der sabedoria, saúde, força, coragem e o ilumine junto com seus
familiares. Disse que estará atenta a qualquer chamado se por ventura
acontecer sessão extraordinária em prol do desenvolvimento do nosso
município e em benefício dos nossos munícipes. Afirmou que neste
primeiro período de sessão ordinária tramitou nesta Casa e foi aprovado por
unanimidade 59 requerimentos de sua autoria, 11 ofícios entregues em
mãos e dado o recebido. Afirmou ter votado e analisado projetos
juntamente com os colegas vereadores. Projetos que beneficiaram o
povo.Relatou estar fazendo isso também para chamar a atenção das
pessoas, pois as vezes nesta Casa tem pessoas que estão na assistência que
não tem respeito, e dizem que vereador não faz nada, que o que os mesmos
ganham é demais, quando não tem conhecimento do vereador como
legislador, quando não vem nesta Casa e se dirige ao secretário ou ao Sr.
Presidente e questiona ou pede xerox de requerimento e solicitações de
algum vereador. Informou ter solicitado ao secretário de infraestrutura o
concerto de uma boca de lobo que existia no centro paroquial, e estava se
tornando uma cratera e mais uma vez agradece pois foi feito o concerto.
Solicitou também: que o regimento interno fosse respeitado na sua integra;
limpeza com capinagem de mato na praça João Borges; refletor para rua
Dr. José Evaristo; lancetas e fitas para diabetes; carro pipa para o distrito de
Cepilho; recapeamento na estrada que liga Remígio a Areia, Areia a Pilões
e Alagoa Grande; entrega de Comenda Horácio de Almeida a Dr. Diogo
Theotônio, ao qual agradece pelo trabalho que tem prestado nesta Casa, a

Sra. Terezinha Carneiro, Dona Eva, Jailson Lima Mouro, João André e
Romulo Rolin de Vasconcelos. No dia internacional da mulher onde foram
homenageadas mulheres de Areia. Relatou sobre um requerimento de sua
autoria que solicitava designar funcionários para o arquivo morto de nossa
prefeitura, onde o prefeito enviou um oficio comunicando que estava
tomando providencias na medida do possível. Disse ter sido isto
importante, pois nunca viu nesta Casa um prefeito retornar o requerimento
acompanhando com um oficio informando que está tomando providencias e
o agradeceu. Informou ter solicitado também: pavimentação de ruas,
reforma do calçadão João Cardoso, abertura do centro cirúrgico, passarela
Francisco Pereira Mariz, nivelação e padronização das calçadas, retirada
das escadarias da Jussara e uma infinidade de requerimentos os quais foram
aprovados por esta Casa. Agradeceu aos vereadores que estão lutando pelo
desenvolvimento do nosso município. Disse ficar na torcida para que o
gestor se sensibilize e quando tiver dotação orçamentaria veja com carinhos
os requerimentos dos vereadores e executem, pois, vereador não constrói,
vereador solicita. Em seguida se pronunciou o vereador João Carlos disse
não ser muito de falar, é mais de ouvir, por questão de inexperiência, porem
estar presente paradizer que seu aprendizado tem sido de grande valia, pois
acredita que não devemos aprender só com nossas atitudes, erros e
experiências, e sim com as de colegas mais velhos a exemplo de todos os
colegas vereadores, já que é o mais novo, e o que vem para engrandecer
devemos acatar de coração. Disse ser está a última sessão ordinária, e que
quando voltarem em agosto que estejam empenhados, assim como
trabalharam

o

primeiro

semestre,

que

tragam

discussões

tão

importantequanto as que foram trazidas no primeiro período de sessões
ordinárias. Pediu que se possível todos os vereadores se façam presente á
audiência pública que será realizada no dia 31 de maio. Relatou que mesmo
havendo situação e oposição, nunca teve nenhum atrito com nenhum colega

vereador, pois os mesmos tem divergências em relação a projetos, parecer e
requerimento, porem atrito pessoal não tem com ninguém, tem um bom
relacionamento com todos. Disse que se possível no próximo período
deixem mais os atritos de lado e venham com o intuito de união para poder
trabalharem em prol da população Areiense. Agradeceu a sua família que é
sua base, e responsáveis pelo mesmo está presente, pois contribuem para
seu engrandecimento. Finalizou agradeceu a todos que compõe esta Casa.
Em seguida se pronunciou o vereador José Ronaldo disse que hoje deveria
falar de coisas boas, porém não poderia deixar passar despercebidos o
relato que o Sr. Gilberto Joventino traz de sua comunidade, a qual
entristece a todos. Relatou que visitou o PSF e viu na localidade um grande
desprezo, onde já se comentava que iria fechar, onde todos dias eram
atendidos mais de 30 pessoas. Disse que poderiam pedir ao porta voz do Sr.
Prefeito que não deixe fechar o posto. Informou que ao visitar a feira livre
ficou feliz pois os feirantes o relatava que não existiu cobrança, porém não
existiu por que o mesmo esteve na tribuna e falou que oSr. Prefeito cobrava
os impostos irregularmente. Disse que talvez esteja ajudando o Sr. Prefeito
até mais do que os próprios vereadores da bancada. Questionou se estava
mentido quando falou em merenda vencida, quando falou nas escolas que
estava sendo derrubada. Agradeceu ao Sr. Presidente pelo trabalho e forma
transparente que vem conduzindo esta Casa, e afirmou que mesmo estando
de recesso a comissão formada irá continuar seus trabalhos. Disse que
espera que no segundo semestre não tragam para está Casa, situações que
entristeça a população. Em seguida se pronunciou a vereadora Ana Paula
agradeceu ao Sr. Presidente pela forma democrática que vem conduzindo
os trabalhos desta Casa. Disse ficar feliz pelas atitudes que o mesmo vem
tomando juntamente com os vereadores, pois tem apreciado não só o lado
da situação assim como também o lado da oposição. Agradeceu por todas
as vezes que solicitou o carro e que o presidente cedeu, agradeceu pelas

vezes que necessitou falar com o mesmo pelo telefone e foi atendida.
Desejou que Deus abençoe sua vida, dando discernimento e sabedoria para
que possa lidar com as interpores que existe nesta Casa. Desejou a todos os
vereadores que Deus os abençoe dando saúde e equilíbrio para que possam
conseguir trabalhar mais. Em seguida se pronunciou o vereador Luiz
Francisco disse estar presente para se despedir de todos que acompanham
as sessões, que pagam seus salários e a quem deve satisfação dos seus atos
como parlamentar mirim, vereador desta Casa, desta cidade em seu
segundo mandato eleito o terceiro mais votado, pois sua vitória contrariou
muita gente, porem foi a vontade de Deus e de 558 pessoas amigos e
amigas, e o apoio de sua família que é a base de tudo e que acreditaram em
sua pessoa. E por satisfação que deve aos seus eleitores, amigos, amigas e
familiares que não pode ficar calado e não fazer seu comentário em cima de
sua fala e posteriormente na fala do Sr. Presidente Edvaldo Batista na
sessão passada. Relatou que na sua fala esperou o Sr. Presidente dar todos
os avisos, assim como esperou logo após encerrar normalmente, pois em
nenhum momento desrespeitou a fala do presidente. Porém apartir do
momento que o presidente pronunciou que agora é referente a CPI,ai sim
questionou se o presidente estava escrito para falar, e o mesmo disse que
estava terminando, afirmou que o mesmo estava entrando em um assunto
da CPI e teria que ir á tribuna para isso, se estivesse escrito que não é o
caso. O presidente não o escutou e nem se quer consultou o regimento, por
isto se retirou da sessão. Disse não ser isto nada de mais em sua opinião,
até por que permaneceram no recinto 9 vereadores e sua ausência não
mudaria absolutamente em nada. Afirmou que fez um comentário por
questões regimentais, porem o presidente resolve soberanamente com o
regimento e caso este seja omisso o plenário é soberano. Afirmou que o
presidente o chamou de poderoso, desrespeitado nesta Casa, o vereador que
batem palma, folgado, abusado, falta de respeito e que estão criando um

código de ética para punir vereadores desta qualidade, e para qualquer
pessoa que tiver na plateia e venha desrespeitar vereadores. Relatou que o
presidente disse também que estava anunciando e questionou se precisava
se levantar da cadeira paraanunciar, afirmou que isso é falta de educação,e
questionou será que o cara não entendeu que perdeu a cadeira. Assim como
também foi levantado pela vereadora Nelma Carneiro que o presidente não
pode ser aparteado e o mesmo respondeu que não pode é um abusado e
ainda perguntou aos vereadores. Eu errei em alguma coisa? Foi
interrompido pela vereadora Ana Paula que pediu para falar e foi liberada,
lembrando que era o encerramento da sessão e na sua opinião foi um
aparte. O vereador questionou quem faltou com respeito com quem? Pois
isto não é linguajar para o Presidente, pois o mesmo deveria ter resolvido
regimentalmente. Quanto as ofensas, não liga, pois não servem para si (mal
educado, folgado, abusado), pois sua consciência é quem diz quem é. A
parte de falta de respeito ficou nítida quem faltou com respeito com quem,
pois o direito de questionar regimentalmente é dado a qualquer vereador,
segundo o artigo 178. Quanto a criação do código de ética concorda, desde
que seja justo e venha punir todos que vinher a quebrar o decoro
parlamentar. Disse achar um excesso dizer que este mesmo código irá punir
as pessoas da assistência presente que se exaltar, pois viram e são
testemunha onde em uma sessão um cidadão de cargo eletivo, como os
vereadores, sujeitos a críticas, presidente do conselho tutelar desta cidade
deu sua opinião em voz alta, afirmando que a Casa é uma bagunça, depois
se dirigiu até a porta, volto e repetiu novamente que a Casa é uma bagunça,
fato este que deveria ser reprimido pelo presidente, e caso o cidadão não
obedeça suspende a sessão por alguns minutos, chama uma autoridade
policial para retira-lo do recinto, não para prendê-lo,depoisdependendo da
gravidade se houver necessidade, se a ofensa for gravíssima tomar as
medidas cabíveis, porem acha excesso, pois processar todo mundo que

falou nesta Casa em voz alta será muita gente processada. Afirmou que
mesmo sem o código de ética, no regimento no seu artigo 80 diz como o
presidente pode se portar com vereadores que cometerem excesso. Quanto
a perca da cadeira acredita que houve um lapso de memória, por parte do
Sr. Presidente, pois seu mandado como os demais tem iniciou e termino.
Egarantiu não ter disputado nenhum mandato, pois foi mandato único da
mesma forma que o Sr. Presidente também foi. Sobre a aparte que fez, foi
questionar regimentalmente um direito que tem em qualquer fase da sessão,
direito este dado a qualquer vereador. Em relação ao aparte da vereadora
Ana Paula, tanto na gestão da mesma quando em sua gestão aconteceu de
por diversas vezes falar da cadeira do presidente, até o dia em que o ex
suplente de vereador Marinesio dos Santos o questionou regimentalmente
nesta Casa, e após consultar o regimento viu que o vereador estava certo,
pediu desculpa ao mesmo e saiu da cadeira e foi até a tribuna manifestar
suas opiniões, pois o presidente na cadeira é neutro não pode manifestar
suas opiniões, porem quando se desloca até a tribuna ai sim é vereador e
pode exalar seu ponto de vista. Mais em momento algum perdeu o controle
da situação. Disse não ter interesse mais em disputar o cargo de presidente
desta Casa, assim como não quer disputar cargo para vereador nesta cidade,
pois para em seu segundo mandato abençoado por Deus e não derrotado e
sim por opção, pois irá contribuir da maneira que achou correto, e irá
deixar a vaga aberta para outra pessoa. Disse que só se pode controlar a
fúria de alguém perante o regimento. Afirmou que o Sr. Presidente tem
maturidade suficiente para que toda questão seja resolvida pelo regimento.
Pois como vereador tem o direito de se retirar, se o regimento não estiver
sendo seguido. Finalizou agradecendo aos funcionários desta Casa, e aos
vereadores por terem votados em suas matérias. Em seguida se pronunciou
o Sr. Presidente designou o vereador Jorge Eduardo Alves da Silva para
presidir a comissão da CPI. Em seguida relatou que como o regimento diz

que é necessário neste quadrimestre informar o que tem feito a Casa.
Informou terem conseguido para esta Casa um ar condicionado no valor de
R$ 1.699,00 reais, que está estalado na sala do secretário desta Casa; uma
mesa com quatro cadeiras grafites, para sala da tesouraria no valor de R$
620,00 reais; três cadeiras da mesa diretora do plenário no valor de R$
4.050.00 reais; oito cadeiras para os demais vereadores do plenário no valor
de R$ 3.840.00 reais; uma placa de quadro com as fotos dos vereadores no
valor de R$ 2.400.00 reais. Totalizando de compras o valor de R$
12.609.00 reais. Informou ter cumprido a lei de subsídio na integra, o
pagamento até o mês de abril, a folha geral de vereadores, efetivos e
comissionados é de R$ 323.430.71. Pagamento até o mês de abril de INSS
R$ 102.096.01. Afirmou que estará cumprindo agora em junho o
pagamento de décimo terceiro de todos os funcionários desta Casa, afirmou
ter comprado as lâmpadas de LED, e foi feito um serviço no equipamento
de som, comprou duas plantas para colocar na lateral da Casa e todos os
funcionários desta Casa estão devidamente fardados, assim como se fez
necessário comprar uma copiadora de xerox. Disse ser grato a Deus por
estar oportunidade, e que mesmo no recesso estará nesta Casa como sempre
esteve. Relatou que faltou lembrar o programa de rádio, onde os vereadores
mostram o desempenho de seus trabalhos através da emissora, o qual foi
concordo com todos os vereadores. Finalizou desejando a todos um bom
recesso e agradecendo pelo apoio de todos os vereadores, assim como
pediu desculpa se cometeu algum erro. 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.

