ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO
DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – PB,
REALIZADA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2017.
ATA Nº 005/2017
Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e dezessete (01/04/2017), às nove
horas da manhã reuniram-se, no pátio da Escola Municipal Acadêmico
Francisco Vidal de Moura situada na rua Vicente Leite de Araújo S/Nº, Centro,
a Câmara Municipal de vereadores sobre a presidência da vereadora Maria
Eliane Martins realizou Sessão Legislativa que em seguida foi instalada a
Audiência Pública para discutir e esclarecer a população serra-grandense
sobre as medidas que estão tramitando no Congresso Nacional da Reforma
Previdenciária. Estiveram presentes os seguintes vereadores: Francisco
Pereira Lima, Saulo Dias de Farias, José Leomarques Andrelino, Deuzimar
Abreu Canuto da Silva, Francisco Leite Neto, Maria de Jesus Alexandre e
Francisco de Assis da Silva. Foi constatada a ausência do vereador João
Francisco de Sousa Neto. Estiveram presentes a audiência os Assessores
jurídicos da Câmara Municipal o Advogado Jackson Caetano, e o assessor
jurídico do Sindicato dos Funcionários Público do Município Advogado Dr.
Paulo Cesar Conserva, o presidente da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado da Paraíba - FETAG – PB, o Sr. Liberalino Ferreira de
Lucena, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serra Grande
Maria das Graças Alves, Presidente dos Sindicatos dos Funcionários Públicos
Maria Valdereis dos Santos, Secretário de Ação Social do Município Demakson
Leite, Secretário da Agricultura Sr. José Armstrong de Sousa e os lideres
comunitários rurais Amâncio Leite - comunidade Quixabeira, Antônio Benedito
Neto – sitio Cuscuzeiro, Joaquim Rodrigues – comunidade Esperas e José
Wallas – sitio Capim Verde. Dando prosseguimento os trabalhos a mestra de
cerimonia Edineide Nunes convidou o presidente da FETAG- Sr. Liberalino
Ferreira para usar a tribuna, que saudou a todas as autoridades presentes,
disse o que estar prá acontecer com os trabalhadores e trabalhadoras desse
país é muito grave, o trabalhador rural é responsável por 70% da produção
nacional, mas o governo federal não quer vê nenhum trabalhador rural vivo, se
as medidas da reforma previdenciária forem aprovadas. Esclareceu ainda
vários itens da reforma da previdencia lamentando o fato de que o agricultor
rural passará a pagar a sua própria previdência social, citou também a
proposta de igualdade para a aposentadoria da idade do homem e da mulher
do campo, 65 anos, que é um absurdo, quando a mulher do campo atingir 65
anos já está a beira da morte, pediu movimentação da população municipal,
estadual de todas as classes para pressionar o congresso pela não aprovação
dessas propostas que afetarão diretamente os trabalhadores, finalizou o Sr.
Liberalino Ferreira. Em seguida Edineide Nunes, mestra da cerimonia convida
o advogado e assessor jurídico da Câmara Municipal de Vereadores Sr.
Jackson Caetano para fazer uso da tribuna que, saudou a todos e disse que
essa medida da reforma é um crime social contra os trabalhadores se for
aprovada, explicou outros pontos da reforma previdenciária que está em
tramitação no Congresso Nacional, disse que de acordo com a proposta o
presidente Michel Temer quer aumentar a idade para aposentadoria de acordo
com a expectativa de vida do trabalhador, ou seja se o trabalhador passar a

viver mais, consequentemente irá demorar para se aposentar, disse ainda que
a população se mobilize contra essa reforma, se for aprovada os trabalhadores
irão sofrer grandes consequência e perdas previdências, encerrou Jacson
Caetano. Usando a tribuna Dr. Paulo Cesar Conserva, advogado do Sindicato
dos Funcionalismos Público de Serra Grande, que cumprimentou as
autoridades presentes e disse que todos os trabalhadores rurais e urbanos
estão sendo ameaçados pela essa reforma absurda do Presidente Michel
Temer, esclarecendo as medidas da previdência, citou que os trabalhadores
irão contribuir para a previdência até os 49 anos ou atingir os 65 anos de idade
para, depois requerer a aposentadoria, encerrou dizendo que esses itens da
reforma é uma humilhação financeira para os trabalhadores rurais e urbanos,
pediu aos vereadores que cobrem dos seus deputados federais o voto para
não aprovação dessa reforma. Usando a palavra a presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Serra Grande Maria das Graças lamentou com
tristeza a ausência dos trabalhadores rurais os lideres religiosos, o padre, os
pastores dos templos protestantes, professores, os demais secretários
municipais e a nossa população, finalizou dizendo que a situação para os
trabalhadores é muito grave se a reforma previdenciária vinher a ser aprovada.
O vereador Francisco Pereira saudou as autoridades presentes parabenizou
aos palestrantes pelos esclarecimentos dos itens da reforma da previdência e
aproveitou o momento para comunicar que dia 28 de abril do corrente ano a
Câmara Municipal estará realizando sessão itinerante no sitio Nicó deste
município, aproximando o Poder Legislativo as comunidades rurais, encerrou o
vereador. A vereadora Maria de Jesus Alexandre saudou a todos, dizendo
vamos se mobilizar para que essa reforma não seja aprovada e que possamos
repassarmos os esclarecimentos aqui ouvidos para as pessoas que não
vinheram a essa audiência, finalizou a vereadora. O vereador Francisco de
Assis cumprimentou as autoridades presentes e seus pares legisladores,
parabenizou os palestrantes pelos esclarecimentos e, a exemplos dos demais
lamentou a ausência de público, finalizou o parlamentar. A mestra de cerimonia
Edineide Nunes agradeceu a presença de todos e passou a palavra para a
presidente da Câmara Municipal de vereadores a senhora Maria Eliane Martins
que saudou a todas as autoridades presentes, e pediu união a população
serra-grandense para cobrarmos e lutarmos contra essa reforma que tramita no
Congresso Nacional, continuando a presidenta convidou a população para
participar do Orçamento Democrático Estadual com a presença do Sr.
Governador Ricardo Coutinho, que acontecerá na cidade de Itaporanga PB no
dia 10 de abril do ano em curso a partir das 19: horas, Finalizou dizendo que irá
ter transportes disponível para as pessoas que quiserem participar. Facultando
a palavra e como ninguém quisera fazer uso dela e não havendo mais nenhum
assunto a ser tratado a presidenta declarou encerrada a presente sessão às
11: 55 (onze) horas e 55 (cinquenta e cinco) minutos. Assim, redigi e mandei
lavrar a presente ata, que depois de lida e achada, conforme foi aprovada e
assinada pela mesa e por mim, Secretário. Serra Grande – PB, em 01 de abril
de 2017.
PRESIDENTE:
1º SECRETÁRIO:
2º SECRETÁRIO:

