ATA DA TRIGÉSIMA 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 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; 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. Havendo quórum regimental a vereadora Vanilda
Honório fez a leitura de uma parte da Bíblia (Salmo 37) na abertura dos
trabalhos. Em seguida o Sr. Presidente questionou se todos os vereadores
estão de acordo, para que seja realizada três sessões, para que não fique
nenhuma pendência. A vereadora Nelma Carneiro pediu que se possível, já
que hoje é o último dia do primeiro período das sessões ordinárias, que se
abrissem uma exceção, e que o tempo na tribuna fosse de quinze minutos.
Todos os vereadores concordaram. Em seguida o Sr. Presidente autorizou o
primeiro secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior que foi
aprovada por unanimidade. Sequenciando foi feita a leitura do Expediente
do Dia. Requerimento de autoria do Sr. Gilberto Joventino Paulino
solicitando sua participação na tribuna livre. Solicitação do vereador
Francisco dos Santos Júnior solicitando sua retirada da comissão especial
de inquérito formada na sessão do último dia 25 do corrente mês, uma vez
que já faz parte de uma comissão a qual investiga os PSFs do município. O
Sr. Presidente disse aceitar está solicitação, e afirmou que irá designar um

outro vereador. Parecer Favorável da Comissão de Justiça e Redação ao
Projeto de Lei nº 05/2017 que autoriza a abertura de crédito especial no
orçamento do exercício de 2017 e dá outras providencias. Parecer em
discussão. Não houve quem quisesse discutir, em votação foi aprovado por
unanimidade. Parecer Favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao
Projeto de Lei nº 05/2017 que autoriza a abertura de crédito especial no
orçamento do exercício de 2017 e dá outras providencias. Parecer em
discussão. Não houve quem quisesse discutir, em votação foi aprovado por
unanimidade. Projeto de Lei nº 05/2017 de autoria do Poder Legislativo
que autoriza 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. Parecer
Favorável da Comissão de Justiça e Redação ao 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. Parecer em discussão. Se pronunciou o
vereador José Ronaldo disse que todos têm conhecimento que esta prova
fora de estrada em nossa cidade é um evento que vem de longos anos, e
nada mais justo que passar a fazer parte do calendário cultural de nossa
cidade. Em seguida como não houve mais quem quisesse discutir o parecer
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. O Sr. Presidente pediu a dispensa da leitura deste
projeto e todos os vereadores concordaram.

Parecer Favorável da

Comissão de Justiça e Redação ao 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. Parecer em discussão, não houve quem quisesse discutir, em
votação foi aprovado por unanimidade. Parecer Favorável da Comissão de
Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei 06/2017 que dispõe sobre a
regulamentação de diretrizes 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.Parecer em discussão, não houve quem quisesse discutir, em
votação foi aprovado por unanimidade. Dando sequência a sessão foi feita
a leitura da Ordem do Dia. Requerimento nº 24/2017 de autoria do
vereador Luiz Francisco dos Santos Neto, solicitando aquisição de um
cronometro regressivo para o plenário da Casa Manoel da Silva.
Requerimento em discussão, não houve quem quisesse discutir, em votação
foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 12/2017 de autoria da
vereadora Nelma Carneiro Cavalcante, solicitando a reabertura do Centro
Cirúrgico do Hospital Municipal Dr. Hercílio Rodrigues Areia – PB.
Requerimento em discussão. Se pronunciou a propositora disse que este
requerimento é de grande importância para nosso município, pois a cada
dia que passa ver o sofrimento de nossa população, tendo que se deslocar
para outra cidade em busca de cirurgias, muitas vezes se humilhando e
sofrendo. Disse saber das dificuldades, porém temos que unir forças e
buscar condições, para que este centro cirúrgico tem condição de ser
reaberto, tendo um médico competente para realizar de início pequenas
cirurgias. Relatou ver muitas mães se deslocando para Campina Grande
para ganhar seus bebes. E por isso acredita ser de suma importância a

reabertura deste centro cirúrgico, finalizou pedindo o aval dos colegas
vereadores. Em seguida se pronunciou o vereador Francisco dos Santos
Júnior, parabenizou a propositora e disse se irmanar com a mesma. Relatou
que irá chegar o dia que a população irá correr atrás dos vereadores para
pedir título de cidadão Areiense, pois não serão Areiense de nascença.
Informou ter três filhos e os três são Campinense de registro. Afirmou que
seria bom, se este centro cirúrgico fosse reaberto, e fossem realizados
partos em nossa cidade. Pois sabemos os transtornos que ocorrem, em
cidades circunvizinhas devido aos hospitais lotados, e o sofrimento da
população que tem que se deslocarem para os mesmos. Em seguida como
não houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em
votação e aprovado por unanimidade. Requerimento nº 13/2017 de autoria
da vereadora Nelma Carneiro Cavalcante solicitando construção de muro e
pavimentação na área para estacionamento ao redor do posto de saúde PSF
3, localizado no distrito de Cepilho Areia – PB. Requerimento em
discussão. Se pronunciou a propositora, disse que para que o prédio do
posto de PSF seja preservado de vândalos, pois já aconteceu anteriormente
roubos, necessário se faz a construção deste murro. Pediu o aval dos
colegas vereadores através do voto e que o gestor ao dispor de condições e
verbas se sensibilize e execute esta solicitação. Em seguida como não
houve mais quem quisesse discutir o requerimento foi posto em votação e
aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 02/2017 que dispõe sobre a
publicação no site oficial da prefeitura municipal de Areia da relação de
medicamento existentes, faltantes, bem como do local de onde encontrá-los
e a previsão de recebimentos dos mesmos na rede municipal de saúde e dá
outras providencias em segunda discussão. Não houve quem quisesse
discutir. Projeto de Lei nº 03/2017 que institui a semana da juventude
empreendedora no âmbito do município Areia – PB, em segunda discussão.
Não houve quem quisesse discutir. Projeto de Lei nº 04/2017 que institui o

dia da cultura Areiense, em segunda discussão. Não houve quem quisesse
discutir. Projeto de Lei nº 05/2017 autorizando a abertura de crédito
especial no orçamento do exercício financeiro de 2017 e dá outras
providencias, em primeira discussão. Não houve quem quisesse discutir.
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 primeira
discussão. Se pronunciou o vereador Francisco dos Santos Júnior disse
achar mais que justo incluir a prova de Jeep de nossa cidade, no calendário
de turismo e cultural. Afirmou que sempre esteve presente nas corridas de
Jeep, um evento muito organizado o qual merece um carinho da Câmara,
do gestor e de toda a população, para que nos próximos eventos tenham
mais apoio. Lembrou dos ex jipeiros: Lidiney, Marciel Nunes, Romualdo,
Vinó, os atuais como José Arnaldo ( Nanal), Ana Paula, César um dos
melhores da Paraíba, Coriolano entre outros. Em seguida não houve mais
quem quisesse discutir. 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 primeira discussão. Não houve quem quisesse discutir.
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.

