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 9ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 10 de Novembro de 2017.
As 19h00min horas do dia dez do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete (10.11.2017),
reuniram-se na Câmara de Baraúna/PB, no Prédio situado a Rua Pedro Matias de Souza, nesta
cidade, em Sessão Ordinária, sob a Presidência do Vereador José Jandir de Pontes Cândido, os
Vereadores: Antônio Maciel Silva Dantas, Antônio Lunguinho de Almeida, José dos Santos Lima,
José Nivanildo da Silva Souza, Jardel Galdino de Oliveira, Reginaldo Rodrigues de Lima e José
Ubaldino dos Santos. Sendo registrada a ausência injustificada do Vereador Ivan Gomes da Silva.
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 87 e, ato continuo, solicitou para o 1º Secretário efetuar a leitura
da Ata da última Sessão Ordinária, sendo mesma aprovada por unanimidade dos Vereadores
presentes sem qualquer manifestação. Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Presidente declarou
aberto o Expediente, solicitando do 1º secretário que efetuasse a leitura das correspondências
recebidas: Comunicado da Educação; nº. CM227031;CM227032/2017 e em seguida não havendo
matéria do executivo a ser apresentada, o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que
apresentassem suas proposituras: Requerimento nº. 088/2017- Solicita que não deixe faltar água
no tanque do Moreira e Requerimento nº. 089/2017- Solicita a aquisição de fardamento para todos
os funcionários públicos do município, ambos de autoria do Vereador José dos Santos Lima ;
Requerimento nº. 090/2017 – Solicita ao Poder Público café da manhã para a Secretaria de Infra –
Estrutura e obras do Município e Requerimento nº. 091/2017 – Solicito mas vagas do leite da
Paraíba, para o município de Baraúna, ambos requerimentos de autoria do vereador Jardel Galdino
de Oliveira; Requerimento nº. 092/2017- Solicita que o Poder Executivo tome as devidas
providências na falta d’ água nas caixas do município e Requerimento nº. 093/2017 – Solicita do
Poder Executivo através da Secretaria de Educação que proceda a impressão do Estatuto da
Criança e Adolescente e entreguem aos alunos da rede municipal de ensino, para que os textos
desta lei, seja, conhecida por todos os alunos, 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
Vereador José dos Santos – Saudou aos presentes, falou sobre o seu requerimento pedindo o
abastecimento de água nas caixas, e que estará ao lado povo sempre. Em seguida fez o uso da
palavra o Vereador Jardel Galdino – Saudou a todos, falou sobre a reunião que teve com todos os
profissionais da saúde, e a população em geral sobre a campanha novembro azul, falou também
sobre a campanha da febre aftosa do gado, falou sobre a pintura dos prédios públicos e reforma de
alguns quebra molas, falou sobre o encontro com as lideranças do cúrimatau, junto do Pré
Candidato a Governo do Estado João Azevedo, no último domingo em Picuí, e finalizou falando
sobre a vinda do Governador a Baraúna para assinar a ordem de serviço da água. Em seguida fez
o uso da palavra o Vereador José Nivanildo - Saudou a todos, falou segundo ele da
irresponsabilidade, com o problema do lixão no município, que não é certo a população sofrer com
esse problema, pediu que todos os colegas vereadores também tome providências, falando com o
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Sr. Prefeito, falou sobre a compra do terreno, falou sobre os transportes públicos que estão
totalmente impróprios para circular e finalizou falando sobre a Lei do PMAQ. Não havendo mais
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: Projeto de Lei nº. 017/2017Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar Logradouro Público e da outras Providências, de
autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira, sendo discutido pelo mesmo, logo após foi colocado
em votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento nº.
084/2017- Solicita que seja constituída uma comissão especial para a realização de estudos para a
atualização do Regimento Interno da Câmara Municipal de Baraúna/PB e Requerimento nº.
085/2017- Solicita do Poder Executivo, através do Setor competente providencie a realização de
uma auditoria pública interna nas licitações, empenhos e notas fiscais, referentes aos últimos 08
(oito) meses de governo, buscando identificar toda e qualquer irregularidade ou acerto no Executivo
Municipal, ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Souza, sendo discutido pelos
Vereadores; Reginaldo Rodrigues, Antônio Lunguinho, José Nivanildo e Jardel Galdino, sendo em
seguida colocado em votação, sendo os dois projetos desaprovados por 05x02 (cinco votos contra
e dois a favor), tendo como votos contrários dos Vereadores; Reginaldo Rodrigues, Antônio
Lunguinho, Jardel Galdino, José Ubaldino e Antônio Maciel. Requerimento nº. 086/2017 – Solicito
calçamento, meio – fio e esgoto na Rua Pedro Graciano Dantas e Requerimento nº. 087/2017 –
Solicita calçamento, meio – fio e esgoto na Rua Severino Ramos Dantas, ambos requerimentos de
autoria do vereador Antônio Lunguinho de Almeida, sendo discutido pelos Vereadores Antônio
Lunguinho e Jardel Galdino, em seguida foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade
dos Vereadores presentes. Projeto de Lei nº. 014/2017 – Reestrutura o Conselho Municipal de
Saúde (CMS), de acordo com Res. Nº. 453, de 10 de maio de 2012, do CNS/MS, revoga a Lei
Municipal nº. 369/13, de 13 de março de 2013 e dá outras providências, de autoria do Poder
Executivo Municipal, sendo discutido pelos Vereadores, Jardel Galdino e José Nivanildo, em
seguida foram posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes.
Projeto de Lei nº. 015/2017- Institui o Conselho Municipal de Turismo, o Fundo Municipal de
Turismo e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo discutido pelos
Vereadores, José dos Santos, Antônio Lunguinho, Jardel Galdino e José Nivanildo, logo em
seguida foram posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes.
Projeto de Lei nº.013/2017 – Plano Plurianual para o quadriênio de 2018-2021 e dá outras
providências de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo discutido pelos Vereadores,
Reginaldo Rodrigues, José Nivanildo e Jardel Galdino, logo em seguida foi posto em votação ,
sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores Presentes. Vetos ao Projeto de Lei nº. 011/2017
- Instituindo a Patrulha Rural na estrutura da Guarda Municipal no Município de Baraúna/PB e dá
outras providências, de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Souza e ao Projeto de Lei nº.
012/2017 – Criando o décimo quarto salário aos Agentes de Combate a Endemias (ACS,ACE), no
Município de Baraúna/PB e dá outras Providências, de autoria do Vereador Jardel Galdino de
Oliveira, sendo discutidos pelos Vereadores, Jardel Galdino, José Nivanildo e Reginaldo Rodrigues,
logo em seguida foi posto em votação, sendo os dois vetos aprovado 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 24 de Novembro 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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