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ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO

PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 04 de agosto de 2017
As 19:00 horas do dia quatro do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (04.08.2017),
reuniram-se na Câmara de Baraúna/PB, no Prédio situado a Rua Pedro Matias de Souza, nesta
cidade, sob a Presidência do Vereador José Jandir de Pontes Cândido, os Vereadores: Reginaldo
Rodrigues de Lima, José Ubaldino de Souza, Antônio Lunguinho de Almeida, José dos Santos
Lima, José Nivanildo da Silva Souza, Jardel Galdino de Oliveira, Antônio Maciel Silva Dantas, em
Sessão Ordinária, tendo ausência injustificada do Vereador: Ivan Gomes da Silva. Depois de
verificado a existência de quórum legal e sob a assessoria do Bel. Edvaldo Pereira Gomes,
OAB/PB nº 5853, o Sr. Presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando do 2º Secretário para
efetuar a leitura do Salmo Bíblico 131 e, ato continuo, solicitou para o 1º Secretário efetuar a leitura
da Ata da última Sessão Ordinária, a qual, pediu a Presidência para que o 2º Secretário fizesse a
leitura, sendo assim procedido, que foi aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes sem
qualquer manifestação. Dando sequencia a Sessão, o Sr. Presidente declarou aberto o Expediente,
solicitando do 2º Secretário para fazer a leitura da seguinte correspondência: Comunicado da
Educação de nºs CM074705;CM068928 e CM155713/2017. Logo em seguida o Srº Presidente
solicitou do 2º Secretário que efetuasse a leitura do Projeto de Lei nº 007/2017-Dispondo sobre a
regulamentação do requisitório de Pequeno Valor (RPV) a que se refere o artigo 100 da
constituição federal, com a redação dada pela emenda constitucional nº. 62/2009 no âmbito
municipal e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal; Não havendo mais
nenhuma matéria do Executivo a ser apresentada, o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que
apresentassem suas proposituras; Requerimento nº. 063/2017- Construção de banheiros na
academia da saúde que fica localizada na Rua Getúlio Vargas e Projeto de Lei nº006 /2017Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar Logradouro Público e dá outras Providências,
ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira. Requerimento nº. 064/2017 - Requer ao
Presidente da Câmara Municipal que envie expediente ao Poder Executivo Municipal para que
tome providências e Requerimento nº. 065/2017- requer ao Presidente da Câmara Municipal que
envie expediente ao Poder Executivo Municipal para que tome providências, ambos de autoria do
Vereador José Nivanildo da Silva Souza. Requerimento nº. 062/2017- Solicita com urgência a
reconstrução de forma padrão , dos quebras molas da rua Padre Apolônio Gaudêncio de autoria do
Vereador José dos Santos Lima (Wilson). Requerimento nº.057/2017- Construção de banheiro
masculino e feminino no mercado público, de autoria do vereador Antônio Lunguinho. Não havendo
mais nenhuma propositura ou matéria a ser apresentada, o Sr. Presidente deu por encerrado o
expediente e declarou aberto o Tema Livre - Fez o uso da palavra o Senhor Marinaldo Batista,
pessoa da sociedade, que saudou os presentes, falou sobre a Unidade de Saúde no Sítio Tanque
de Areia, neste Município, onde o mesmo informou que está preocupado que volte a funcionar a
unidade de saúde, por falta de demanda de serviço, agradeceu ao Vereador Antônio Lunguinho
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pelo requerimento, a respeito da Unidade, abordou outros assuntos, finalizou falando sobre a
quantidade de mosquitos na zona rural e a perfuração de poços no Município. Em seguida fez o
uso da palavra o Vereador José dos Santos (Wilson)–saudou a todos, agradeceu ao Deputado Frei
Anastácio por contemplar o Município de Baraúna, com um kity de cadeiras escolares, explicou que
não tem nada para agradecer ao Prefeito e que só tem a pedir, que ele trabalhe, e ele como
Vereador só tem que fiscalizar e trabalhar pelo povo, disse que é uma vergonha Baraúna não ter
um campo de futebol para os atletas, finalizou falando sobre a epidemia de muriçocas. Logo após
fez o uso da palavra o Vereador Jardel Galdino–Saudou a todos, falou sobre o oficio encaminhado
a energisa, falou sobre a reunião com os enfermeiros onde foi discutido sobre o projeto de lei que
altera a carga horária da categoria no Município, parabenizou os agricultores pelo seu dia e a
comemoração que a Prefeitura realizou para os mesmos, parabenizou o Prefeito Manassés Dantas
pela perfuração de poços no Município, onde também informou que em breve o Prefeito estará
fazendo várias redes de esgotos, finalizou falando o combate as muriçocas no Município. Logo
após fez o uso da palavra o Vereador José Nivanildo-Saudou a todos os presentes, agradeceu a
presença do senhor Marinaldo, informou os repasses do Município, falou também sobre a
notificação que o Município recebeu, relatou sobre o dinheiro que veio para a construção do Posto
Médico, falou sobre os valores altíssimos gastos no Mercadinho Dantas e também da diminuição no
gasto de combustível, falou sobre o absurdo da quantidade de diárias no Município e finalizou
falando que está de olho e fiscalizando o dinheiro do povo. Por fim utilizaram os 02 (dois) minutos
os Vereadores: Antônio Lunguinho, Reginaldo Rodrigues e José Nivanildo. Logo após O Sr.
Presidente deu por encerrado o tema livre e declarou aberto a Ordem do Dia - sendo colocada em
discussão e votação as seguintes matérias: Requerimento nº 051/2017 – Solicita a construção de
uma central de velório em nossa cidade, Requerimento nº 052/2017 – Solicita que o funcionamento
do posto médico do Sítio Tanque de Areia, ambos requerimentos de autoria do Vereador Antônio
Lunguinho de Almeida; participaram da discussão os Vereadores; Jardel Galdino, José dos santos,
José Nivanildo, e Antônio Lunguinho, logo em seguida foi posto em votação, sendo aprovado por
unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº. 058/2017- Ampliação do calçamento
das ruas João Pessoa e Padre Cícero, tendo como ponto de referência as casas de graviola, e
Fabiene agente de saúde e Requerimento nº.059/2017-Solicita a aquisição de um terreno nas
proximidades do Cemitério Público, para construção de um curral de gado na sede do município
para feira livre dos animais do município e das demais região, ambos de autoria do Vereador Jardel
Galdino de Oliveira, participaram da discussão os Vereadores; Antônio Lunguinho e Jardel Galdino,
logo em seguida foi posto em discussão, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores
presentes. Requerimento nº. 060/2017-Solicita reparo e manutenção da rede de esgoto, que fica
localizado no sítio leria, com urgência especificamente o que atingem as ruas; Francisco Italiano,
Frei Damião, Padre Cícero, Padre Apolônio e Antônio Inácio Pedro e Requerimento nº. 061/2017Solicita do Poder Executivo que renove o convênio com o instituto de policia cientifica da Paraíba
(IPC), e ao ministério do trabalho para que a junta de serviço militar volte a fazer carteira de
trabalho e identidade em nosso município, ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva
Souza, participaram da discussão os Vereadores: José Nivanildo, Jardel Galdino, José dos Santos
e Antônio Lunguinho, logo em seguida foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos
Vereadores presentes. Dando continuidade a Sessão, foi colocada em discussão e votação o
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2017, que trata da prestação de contas do Poder
Executivo, exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do ex-prefeito ALYSON JOSÉ DA
SILVA AZEVEDO, cuja PCA já passou pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado-TCE, através do
PROCESSO ELETRÔNICO TC Nº 04732/15, recebendo aprovação nos termos do PARECER PPLTC-NO 00034/2017, sendo encaminhada a este Parlamento para deliberação definitiva através do
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OFÍCIO Nº 805/17-SECPL, acompanhada de CD, comunicando que a referida PCA foi
encaminhada a COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO – CFOF, ficando
nesta Casa a disposição dos Vereadores e da comunidade pelo período de 60 (sessenta) dias, e
por imperativo legal de prazo, terá que ser votada nesta Sessão, comunicando ainda, que o referido
Gestor foi devidamente notificado, tanto para apresentação de defesa escrita, quanto para esta de
julgamento. Feitos os esclarecimentos devidos, posto em discursão e votação, o referido Decreto
Legislativo, este recebeu 06 (seis) votos pela sua aprovação dos Vereadores: Antônio Lunguinho
de Almeida, Antônio Maciel Silva Dantas, Jardel Galdino de Oliveira, José Jandir de Pontes
Cãndido, José Ubaldino de Souza e Reginaldo Rodrigues de Lima e 02 (dois) votos contrários dos
Vereadores: José dos Santos Lima e José Nivanildo da Silva Souza. Cumpridas as formalidades
Legais, o Sr. Presidente declarou o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2017 aprovado por 2/3
(dois) terços dos membros desta Casa Legislativa e, por conseguinte, a aprovação da referida PCA
2014. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a presente
Sessão Ordinária. Do que para constar lavrou-se a presente Ata, que fica assinada pela Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Baraúna - PB, Casa Vereador “Francisco Gomes da Silva”. Em
18 de agosto de 2017.

____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
______________________________ ____________________________ José Nivanildo da Silva
Souza Antônio Maciel da Silva Dantas
1º Secretário 2º Secretário

José Jandir de Pontes Cândido
Presidente

Antônio Lunguinho de Almeida
Vice-Presidente

José Nivanildo da Silva Souza
1º Secretario

Antonio Maciel Silva Dantas
2º Secretario
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