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 2ª SESSÃO ORDINÁRIA/1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 09 de Março de 2018.

As 19h00min horas do dia Novedo mês de Marçodo ano de dois mil e dezoito(09.03.2018),
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 VereadorJosé Jandir de Pontes Cândido, os
Vereadores:Antônio Lunguinho de Almeida,Antônio Maciel Silva Dantas , José dos Santos
Lima,Reginaldo Rodrigues de Lima, Jardel Galdino de Oliveira, José Nivanildo da Silva Souza, José
Ubaldino de Sousa e 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 129 e, ato continuo,
solicitou para o 1º Secretário efetuar a leitura da Ata da última Sessão Ordinária, sendo a 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: Convite do Masterlegis, Oficio
Circular nº. 006/2018 do Ministério Público e Oficio nº. 0247/2018 da Caixa Econômica. Em
seguida, solicitou que o 1º Secretário fizesse a leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 003/2018–
Altera e acrescenta dispositivos á Lei nº. 492/2017 referente ao plano de Cargos, Carreia e
Remuneração dos Servidores da área de saúde do município de Baraúna – PB e dá outras
Providências. Projeto de Lei nº. 005/2018 – Autoriza remanejamento total ou parcial de dotações
orçamentárias para o exercício de 2018 e dá outras providências, ambos projetos de autoria do
Poder Executivo Municipal.Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou dos
Vereadores que apresentassem suasproposituras ou matérias:Requerimento nº. 004/2018 – Solicita
recuperação da passagem molhada da comunidade logradouro localizada próximo os reis e
Requerimento nº. 007/2018- Solicita que passe as maquinas urgentemente nas estradas principais
do município de Baraúna, na zona rural e os seus ramais e todas as localidades, como também na
zona urbana nas ruas aonde não são pavimentadas, ambos, de autoria do Vereador Jardel Galdino
de Oliveira:Requerimento nº. 005/2018– Solicito do Poder Executivo Junto ao DNIT, departamento
nacional de infraestrutura de transportes e estradas, informações que liga a cidade de Baraúna,
exemplo da BR 104 que liga Campina Grande as cidades da região, BR 177 que liga Picuí a cidade
de Baraúna, que nas placas conste as informações de chegada a cidade, visibilizando a chegada
dos turistas que visita a cidade a todos, que faça a troca das placas de boas-vindas a cidade e
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Requerimento nº. 006/2018- Solicito do Poder Legislativo que todos Vereadores possam aprovar o
requerimento dando prioridade para que nunca se mude a feira livre do município que acontece
todos os domingos, pedimos ao Poder Executivo que não mude a feira dos domingos para a sexta
feira como se contagiou pela cidade, ambos,de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Souza.
Não havendo mas matérias a serem apresentadaso Sr. Presidente deu por encerrado o expediente
e declarou aberto oTema Livre:Fazendo uso da palavra o Vereador José dos Santos – Saudou aos
presentes fez um apelo ao senhor Presidente, solicitando do mesmo que seja retomado o programa
dá rádio, falou sobre as acusações, do vereador Jardel Galdino ao seu respeito, disse que não era
culpado pelas coisas erradas que o Sr. Prefeito faz , falou que o esportede Baraúna está acabado,
falou da saúde do Município e da situação da ambulância que está sucateada e que o Município
está em estado de calamidade, que o Sr. Prefeito cortou gratificação, cortou gasolina e muitas
outras coisas e não está investindo o dinheiro em nada.Em seguida fez o uso da palavra o
Vereador Jardel Galdino – Saudou a todos, fez um balanço do seutrabalho, onde o mesmo foi a
João Pessoa, e foi recebido pelo Secretário do Governador da Paraíba, respondeu ao vereador
Wilson sobre a denúncia feita ao ministério público, parabenizou a todas as mulheres pela
passagem do seu dia, falou que foram cortadas algumas gratificações, por que a prefeitura foi
notificada e finalizou dizendo que está à disposição do povo. Dando sequência, o Vereador José
Nivanildo – Saudou a todos, parabenizou a todas mulheres pela passagem do seu dia, fazendo
uma leitura de um texto para as mesmas, trouxe informações de valores dos repasses da
prefeitura, falou que o Sr. Prefeito foi para rádio falar mentiras, falou sobre a denúncia do carro pipa
referente ao ex-prefeito, falou sobre o esporte que está acabado, falou sobre a ambulância do
Município, e deixou bem claro que tudo que traz para a tribuna é verdadeiro. Em seguida fez o uso
da palavra o Vereador Ivan Gomes – Saudou a todos, explicou o motivo da sua ausência na última
sessão, disse que nem um dos Vereadores tem como defender o Prefeito, falou sobre a construção
da água, que a cidade está toda esburacada e que o Prefeito tem que falar com o responsável da
firma, falou sobre o esporte, dizendo que os times não têm onde treinar, disse que o Sr. Prefeito só
quer o bem da família dele, e não pensa na população, disse que Baraúna está entregue às
baratas, que o povo é quem sabe o que está sofrendo e finalizou falando sobre a passagem
molhada dos reis. Dando sequência fez o uso da palavra o Vereador José Jandir– Saudou a todos
os presentes, disse que não está fazendo o papel de líder e sim o papel de vereador, fazendo
alguns esclarecimentos dos repasses da prefeitura, do FPM, finalizou informando os valores que
entrou na conta da prefeitura. Em seguida utilizaram o tempo dos dois minutos os Vereadores;
Reginaldo Rodrigues, José Nivanildo, Ivan Gomes, José Jandire Antônio Lunguinho. 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:Requerimento nº.
001/2018 – Solicita do Poder Executivo a contratação com extrema urgência de 03 agentes
comunitários de saúde e 01 agente de endemias para o município e Projeto de Lei nº. 001/2018Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar Logradouro Público e dá outras providências,
ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira, participaram da discussão os
Vereadores; Jardel Galdino, Ivan Gomes, Antônio Lunguinho e José Nivanildo, logo em seguida foi
posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes.Requerimento nº.
002/2018– Solicito do Poder Executivo Municipal o Pagamento do incentivo adicional ao programa
de agentes comunitário de saúde, ACS e ACE, do município de Baraúna e Requerimento nº.
003/2018- Providencie a construção de banheiros públicos no cemitério municipal, bem como um
local apropriado, para que o zelador do cemitério possa armazenar as ferramentas de trabalho e
seus pertences, como também a construção de lixeiras, ambos requerimentos de autoria do
Vereador José Nivanildo da Silva Souza, participaram da discussão, os vereadores Ivan Gomes,
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José Nivanildo e Jardel Galdino, logo em seguida foi posto em votação, sendo aprovado 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 23de Março de 2018.

____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente

______________________________
____________________________
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José

1º Secretário2º 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

Rua Pedro Matias de Souza, S/N - Centro - Baraúna
CEP: 59.180-000 - email: contato@camarabarauna.pb.gov.br
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3/3

