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ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 29 de Setembro de 2017
As 19:00 horas do dia vinte e nove do mês de Setembro do ano de dois mil e dezessete
(29.09.2017), 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: 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, Reginaldo
Rodrigues de Lima e Ivan Gomes da Silva. Em Sessão Ordinária. 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 128 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 sequência a Sessão, o Sr. Presidente declarou aberto o Expediente, o Sr.
Presidente solicitou do 1º secretário que efetuasse a leitura da mensagem dos Projetos do Poder
Executivo Municipal, Projeto de Lei nº. 010/2017- Dispondo sobre o plano de cargos, carreira e
Remuneração dos servidores da área de saúde do município de Baraúna-PB, e da outras
providências. Projeto de Lei nº011/2017- Institui o Programa de bolsas aos atletas, denominado
“Bolsa Atleta” no município e dá outras providências. Não havendo mas matéria do Poder
Executivo a ser apresentada, o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que apresentassem suas
proposituras: Requerimento nº. 080/2017- Solicita do Poder Executivo contratação de médico nos
finais de semana para atender a população Baraunense e Projeto de Lei nº. 012/2017- Fica o Poder
Executivo Municipal autorizado a criar o projeto de Lei de incentivo do décimo quarto salário aos
agentes comunitários de saúde e agente de combates a endemias (ACS, ACE) através da portaria
do MS GM. 648/2016 complemento portaria nº.1761/2017 Lei 12994/2014 entre outros, ambos de
autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira. Requerimento nº.081/2017- Solicito que a prefeitura
de Baraúna proceda a instalação de Braços de luz com iluminação nos postes existentes nas
localidades da lagoa da jurema, lagoa dos currais, mendes, riacho do gudião, tanque redondo,
riacho fundo, tanque de areia, serrote verde, saquinho, cacimbinha, pedra atravessada, pedra
vermelha, ambas localizadas na zona rural do município de Baraúna e Requerimento nº. 082/2017Solicita que seja requerido por esta Casa ao Excelentíssimo senhor Manassés Gomes Dantas,
prefeito de Baraúna, bem como a ilustríssima Secretária Municipal de Saúde Srª. Raiane Naiara de
Oliveira Dantas para que encaminhem ao poder Legislativo deste município, as informações abaixo
descrita: Informações contendo a quantidade de exames, consultas médicas e cirurgia eletivas que
se encontram pendentes até a presente data, preferencialmente, detalhado por especialidade,
ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Souza. Não tendo mas 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 Vereador José dos Santos ( Wilson) – Saudou a todos, pediu
que o gestor municipal trabalhe mas pelo povo, que ele não estar fazendo o que o povo merece,
finalizou pedindo que o prefeito compreenda e respeite a população. Logo após fez o uso da
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palavra o Vereador Ivan Gomes – Saudou aos presentes, falou sobre o projeto da banda de
música, falou que está para defender o povo, falou sobre a água e que está satisfeito com o que o
prefeito fez ao trazer uma água bem melhor para população, falou sobre a situação dos esgoto,
falou sobre o sport, pedindo ao senhor prefeito que ajude mas os desportistas, para que volte a ser
como era, falou sobre a falta de médico no município, finalizou agradecendo ao Presidente por
ajudar a atender dois pedido seus para o bem do povo. Em seguida fez o uso da palavra o
vereador Jardel Galdino – Saudou a todos, falou sobre a água, esgoto e na solução destes
problemas, falou que o prefeito e o Secretário de educação participaram de uma reunião em Barra
de Santa Rosa, muito proveitosa, falou também sobre a reunião da ação social, onde estiveram
presentes várias autoridades, e explicou sobre a campanha setembro amarelo, como também a
apresentação do programa criança feliz, finalizou falando sobre algumas ações da secretaria de
agricultura. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José Nivanildo – Saudou a todos,
agradeceu ao Presidente pelo trabalho a frente desta Casa Legislativa, relatou alguns que o
município recebeu do FPM, parabenizou o diretor de turismo pela realização do evento no
município, falou sobre a lagoa da caraibeira e pediu ao gestor municipal que valorize essa fonte de
água, pedindo que seja feita uma manutenção no local, falou a respeito do Projeto de Lei
nº.010/2017, do poder Executivo, e finalizou falando os cursos de cidadania, que foi realizado no
sítio do mendes. Em seguida fez o uso dos dois minutos os vereadores, José Jandir e Antônio
Maciel. Não havendo mas vereadores inscritos 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. 075/2017- Concerto do cata-vento no sítio catolé dos Galdino e demais cataventos do município, e Requerimento nº.076/2017- Construção de meio fio e calçamento na Rua
Joaquim Fidelis da Cruz, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira, sendo discutido
pelos Vereadores; José Nivanildo, Ivan Gomes e Jardel Galdino, não havendo mas discussão,
ambos foram colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores.
Requerimento nº. 077/2017- Solicita doação de mas ordens das maquinas escavadeiras e
enchedeiras, para atender a população do município e Requerimento nº.078/2017- Solicita
construção de calçamento , meio fio e rede de esgoto na Rua Ananias Pereira, Ambos de autoria
do Vereador José dos Santos (Wilson), participaram da discussão, os Vereadores, Ivan Gomes,
José dos Santos , José Nivanildo e Jardel Galdino, ambos aprovados por unanimidade dos
Vereadores. Requerimento nº.079/2017- Solicita informação atual da Servidora efetiva Bruna
Dantas de Macedo, detalhando sobre o período de afastamento da mesma não estar exercendo
sua função de agente de saúde no município, seu setor estar aberto sem atendimento, sendo assim
o município sendo prejudicado, assim como requer saber quem está respondendo pela
procuradoria jurídica do município, e Projeto de Lei nº. 011/2017- Autoriza o Poder Executivo a
Instituir a Patrulha Rural na Estrutura da Guarda Municipal, ambos de autoria do Vereador José
Nivanildo da Silva Souza, participaram da discussão os Vereadores, Ivan Gomes, José Nivanildo,
José dos Santos e Jardel Galdino, ambos aprovados por unanimidade dos Vereadores. 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 13 de
outubro de 2017.
____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
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______________________________ ____________________________ 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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