Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR FRANCISCO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido

ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 13 de outubro de 2017
As 19h00min horas do dia vinte e nove do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete
(13.10.2017), 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: Antônio Lunguinho de Almeida, José dos Santos Lima, José Ubaldino de Souza, José
Nivanildo da Silva Souza, Jardel Galdino de Oliveira, Reginaldo Rodrigues de Lima e Ivan Gomes
da Silva. Sendo registrada a ausência injustificada do Vereador Antônio Maciel Silva Dantas, 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,
convidando o Vereador Jardel Galdino de Oliveira para ocupar a 2ª Secretaria da Mesa Diretora em
face da ausência do titutar, solicitando do mesmo para efetuar a leitura do Salmo Bíblico 149 e, ato
continuo, solicitou do 1º Secretário para efetuar a leitura da Ata da última Sessão Ordinária, a qual,
foi aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes sem qualquer manifestação. Dando
sequência a Sessão, o Sr. Presidente declarou aberto o Expediente, solicitando do 1º secretário
que efetuasse a leitura das correspondências recebidas: Comunicado da Educação nº.
CM177846/2017; Oficio nº. 170/2017-PMB. Em seguida o Sr. Presidente solicitou do 1º secretário
que efetuasse a leitura das mensagens dos Projetos do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei
nº. 012/2017-Estima receita e fixa a despesa do Município de Baraúna/PB, para o exercício 2018, e
dá outras providências. Projeto de Lei nº.013/2017-Plano Plurianal para o quadriênio de 2018-2021,
e dá outras providências. Sendo apresentado também o Projeto de Lei nº.016/2017-Autoriza
abertura de crédito especial para fins que especifica e dá outras providências, de autoria do Poder
Legislativo Municipal. Não havendo mais matérias a ser apresentadas, o Sr. Presidente solicitou
dos Vereadores que apresentassem suas proposituras: Projeto de Lei nº. 013/2017-Dispõe sobre a
reserva de vagas de trabalho para homens e mulheres dependentes químicos de (álcool e drogas)
em recuperação nas contratações de obras ou serviços da administração pública municipal e
Projeto de Lei nº. 014/2017-Institui o programa municipal de geração de empregos para
dependentes químicos em (álcool e drogas) em recuperação, ambos de autoria do Vereador Jardel
Galdino de Oliveira. Requerimento nº.083/2017-Requer do Poder Executivo Municipal a construção
de uma praça de lazer na comunidade do sitio do mendes e Projeto de Lei nº. 015/2017-Institui a
semana municipal de incentivo a agricultura familiar e sustentável no Município de Baraúna, ambos
de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Souza. Não tendo mais nenhuma propositura ou
matéria a ser apresentada, o Sr. Presidente deu por encerrado o expediente e declarou aberto o
Tema Livre – Fazendo uso da palavra o Senhor José Heleno, representante da ONG NOVA
BARAÚNA, saudando a todos, passou a tecer alguns esclarecimentos sobre o Projeto do Bolsa
atleta, principalmente, o trabalho desenvolvido por aquela entidade no esporte e outra atividades.
Vereador José dos Santos – Saudou aos presentes, falou sobre a questão da demissão do
Professor da Fanfarra, Davi, pediu que o Sr. Prefeito dê outra oportunidade ao mesmo, falou sobre
a questão envolvendo os motoristas da ambulância, pediu também que o Sr. Prefeito contrate mais
um médico para atender a população, perguntou também sobre a construção de calçamento,
Rua Pedro Matias de Souza, S/N - Centro - Baraúna
CEP: 59.180-000 - email: contato@camarabarauna.pb.gov.br

1/3

Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR FRANCISCO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido

falando que está aqui para trabalhar pelo povo. Vereador José Jandir – Saudou a todos, fez alguns
esclarecimentos sobre a demissão do Professor da fanfarra, Davi, e relatou como foi o acontecido
com o mesmo para que não surjam mais conversas distorcidas. Vereador José Nivanildo – Saudou
a todos, falou sobre a reunião com os desportistas que foi realizada com alguns Vereadores e o Sr.
Prefeito e falou sobre o problema envolvendo o Senhor David, professor da fanfarra, relatou alguns
repasses e gastos no nosso Município, informando alguns valores, falou que o município não tem
nenhum convênio com o Governo Federal, finalizou falando do programa criança feliz. Vereador
Jardel Galdino – Saudou a todos, parabenizou os Agentes Comunitários de Saúde pela passagem
do seu dia, em seguida leu uma mensagem parabenizando os mesmos, falou sobre a obra do
abastecimento de água que breve o Governador do Estado estará em Baraúna para assinar a
ordem de serviço, finalizou parabenizando os Fisioterapeutas pela passagem do seu dia. Em
seguida fez o uso dos dois minutos os Vereadores: Antônio Lunguinho e Ivan Gomes, que trataram
de assuntos diversos. 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. 080/2017-Solicita do Poder Executivo a 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. Nº 648/2016, complemento da Portaria nº. 1761/2017,
Lei Federal nº 12.994/2014, entre outros, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira,
sendo discutido pelos Vereadores; Antônio Lunguinho, Jardel Galdino, Ivan Gomes, Reginaldo
Rodrigues e José Nivanildo, logo em seguida foram postos em votação, sendo aprovados por
unanimidade dos Vereadores presentes. 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, zona rural do Município de Baraúna e Requerimento nº.
082/2017-Solicita que seja requerido por esta Casa ao Excelentíssimo Senhor Manassés Gomes
Dantas, Prefeito de Baraúna, bem como a ilustríssima Secretária Municipal de Saúde, 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, sendo discutido pelos
Vereadores; Ivan Gomes, José dos Santos e José Nivanildo, logo em seguida foram posto em
votação, sendo aprovados por unanimidade dos Vereadores presentes. 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 nº. 011/2017-Institui o
Programa de bolsas aos atletas, denominado “Bolsa Atleta” no Município e dá outras providências,
ambos, projetos de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo discutidos pelos Vereadores Ivan
Gomes, Jardel Galdino, José Nivanildo, Antônio Lunguinho e José dos Santos, colocados em
votação, foram aprovados por unanimidade dos Vereadores Presentes. 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 27 de outubro de 2017.
____________________________
José Jandir de Pontes
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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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