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ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
(Casa de Félix Araújo)
ATA DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA
17ª LEGISLATURA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,
“CASA DE FÉLIX ARAÚJO”, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

Presidência: Ivonete Ludgério
Secretarias: Bruno Faustino, 1ª e,
João Gomes de Sousa (Sargento Neto), 2ª

Às 11:00 horas, além dos Membros da Mesa acima mencionados,
comparecem à presente Sessão os Srs. Vereadores Afonso da Silva
Avelino (Rui da Ceasa),

Alexandre Pereira da Silva (Alexandre do

Sindicato), Álvaro Luís Leite de Farias, Antônio Alves Pimentel Filho,
Antônio Luiz Cabral (Lula Cabral), Ivan Batista, Janduy Leite Ferreira,
João Dantas, José Aldo Cabral Pereira, José Marinaldo Cardoso,
Joseildo Alves dos Santos (Galego do Leite), Lucas Ribeiro, Márcio Melo,
Olímpio Oliveira, Pr. Luciano Breno, Renan Tarradt Maracajá, Rodrigo
Ramos Victor, Saulo Noronha e Saulo Messias Germano. Deixam de
comparecerem a presente Sessão os vereadores Anderson Maia e Bruno
Faustino, (CONFORME JUSTIFICATIVA EM ANEXO). Em nome de Deus
a Sra. Presidente declara aberta esta Audiência que objetiva debater a
Reforma do Código Sanitário Municipal, atendendo a propositura do
vereador Lucas Ribeiro, convidando o vereador Álvaro Farias para ler
Salmos 46:1 que assim diz: “Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações”. São convidados para a Mesa
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dos Trabalhos: - Paulo Porto de Carvalho Júnior, Procurador Municipal
representando; - Luzia Cabral, representando a Secretária de Obras de
Campina Grande, Fernanda Ribeiro; - Divaildo Júnior, Presidente do
SINDCAMPINA; - Eurivaldo Araújo, representando a Secretária Municipal
de Saúde Luzia Pinto; - Betânia Araújo, Gerente da GEVISA; - André
Monteiro, representando o Sr. Marconi Medeiros, Presidente da
FECOMÉRCIO – (Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado
da Paraíba); - Renan Farias Pereira, Assessor da Promotoria do
Consumidor de Campina Grande e Nilka Prado de Barros Lima,
Presidente da ABRASEL (Associação de Bares e Restaurantes).
Continuando os trabalhos a Sra. Presidente concede a palavra ao Sr. 1º
Secretário que faz a leitura de correspondências de pessoas justificando
da impossibilidade de comparecerem a esta Audiência em face de terem
assumido compromissos anteriores bem como o registro de autoridades
que se fazem presentes. Prosseguindo, a Sra. Presidente convida o autor
da propositura, o vereador Lucas Ribeiro para fazer a justificativa da
mesma. Utilizando-se da Tribuna o vereador ressaltou a importância de
adequar o código à realidade atual, mediante mudanças que diminuam a
burocracia, agilizam processos e otimizam a fiscalização. Frisou: “Hoje,
um pequeno mercadinho paga o mesmo valor de uma licença que um
hipermercado. Além disso, a atualização anual das licenças compromete
a normalidade do funcionamento dos estabelecimentos. São apenas dois
exemplos de pontos que precisam ser melhorados”. O parlamentar ainda
lembrou que as alterações que estão sendo discutidas não representam
qualquer prejuízo em termos de segurança sanitária. “Pelo contrário, uma
mudança como a ampliação das licenças para dois anos vai desafogar o
efetivo da Gerência de Vigilância Sanitária, que, desta forma, poderá na
verdade ampliar a fiscalização cotidiana”. Em seguida, o Presidente do
Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Campina Grande, Divaildo
Júnior, falou sobre a importância da Audiência: “O que estamos
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discutindo é a racionalização da burocracia. A Vigilância Sanitária
diminuirá o tempo gasto com a atividade burocrática e poderá fazer seu
trabalho de fiscalização da rua, ou seja, uma mudança nesse sentido
seria algo bom para todos”. Por conseguinte, a Gerente da Vigilância
Sanitária do Município, Betânia Araújo, confirmou que a gestão municipal
compreende a necessidade de adequações no Código Sanitário e
trabalhará para isso. Também falou sobre as demandas do órgão, o
efetivo de servidores, logística e respondeu a questionamentos de
parlamentares e cidadãos que estavam nas galerias. Por fim, Lucas
Ribeiro ponderou ser necessário garantir um olhar diferenciado em
relação à classe produtiva. Pois os setores que geram emprego e renda
têm cada vez mais enfrentando dificuldades para exercer suas atividades.
É burocracia crescente, arrocho fiscal e falta de estímulos por todos os
lados, quando é preciso dar apoio e fomentar o empenho de quem
colabora para o nosso desenvolvimento econômico, o que interessa a
todos. (TODOS OS PRONUNCIAMENTOS SE ENCONTRAM NA
ÍNTEGRA NO APANHADO TAQUIGRÁFICO). Não havendo mais nada a
tratar a Sra. Presidente agradece a presença de todos e encerra esta
Audiência Pública, convidando para próxima Ordinária que se realizará
em local e hora Regimentais. Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Campina Grande, “Casa de Félix Araújo”, em 22 de fevereiro de 2018.

Ivonete Ludgério
Presidente

Bruno Faustino
1º Secretário
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