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 1ª SESSÃO ORDINÁRIA/1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 23 de Fevereiro de 2018.

As 19h00min horas do dia Vinte e trêsdo mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezoito(23.02.2018), 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 Vereador José Jandir
de Pontes Cândido, os Vereadores:Antônio Maciel Silva Dantas,Antônio Lunguinho de
Almeida,José dos Santos Lima,Reginaldo Rodrigues de Lima, Jardel Galdino de Oliveira,e José
Nivanildo da Silva Souza.Sendo registrada a ausência injustificada dos Vereadores: 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 131 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:
Comunicado
da
Educação
nº.s
CM305267;CM305268;CM305270;CM305269/2018. Dando sequência aos trabalhos, solicitou que
o 1º Secretário fizesse a leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 001/2018 - Concede reajuste
salarial as categorias funcionais do magistério municipal e dá outras providências; Projeto de Lei nº.
002/2018 – Concede o reajuste salarial aos servidores públicos municipais no âmbito da
administração direta e indireta do poder executivo do Município de Baraúna e dá outras
providências, ambos os de autoria do poder executivo Municipal.Em seguida o Sr. Presidente
solicitou dos Vereadores que apresentassem suaspropositura ou matéria; 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. 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. 003/2018Providencie 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. Não havendo mas matéria a ser apresentadao Sr. Presidente deu
por encerrado o expediente e declarou aberto oTema Livre–Fazendo uso da palavra o Vereador
Reginaldo Rodrigues – Saudou aos presentes, falou sobre a firma que está responsável pela obra
da água em Baraúna, que tem funcionários que está a vários meses com o salário atrasado, que
procurou o responsável da empresa e disse que se não for pago o salário dos mesmos, irá levar ao
conhecimento do Ministério Público, agradeceu ao Prefeito, por reajustar os salários dos
professores, parabenizou o Sr. Presidente da Casa, pelo seu bom trabalho que o mesmo vem
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desempenhando. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Jardel Galdino – Saudou a todos,
fez um balanço do trabalho, que o Poder Executivo vem fazendo no município, explicou que a obra
de esgotamento está parada, segundo ele por causa de uma denúncia do Vereador Wilson,
parabenizou o Sr. Prefeito pelo reajuste dado aos professores, disse também que o prefeito está
dando total assistência nos transportes aos universitários e finalizou falando sobre a obra da água.
Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José Nivanildo – Saudou a todos, trouxe informações
de valores dos repasses da prefeitura, falou sobre o problema do lixão, parabenizou o Sr.
Presidente pelo seu trabalho à frente desta Casa, parabenizou também a ação do Prefeito, por
voltar os cortes de terras no município, falou sobre o gasto excessivo de gasolina do Ex Prefeito no
mandato do ano de 2016, falou segundo ele sobre a farra com os alugueis de veículos na
prefeitura, e finalizou falando sobre a ambulância do município. 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 001/2018 – Concede
reajuste salarial as categorias funcionais do magistério municipal e dá outras providências, sendo
discutido pelos Vereadores: Reginaldo Rodrigues, Jardel Galdino e José Nivanildo,não havendo
mas discussão foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores
presentes.Projeto de Lei nº 002/2018 – Concede o reajuste salarial aos servidores públicos
municipais no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo do Município de
Baraúna e dá outras providências, ambos os de autoria do poder Executivo Municipal, não havendo
discussão foi posto em votação, sendo 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 09de Março de
2018.
____________________________
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Presidente
______________________________ ____________________________ José Nivanildo da Silva
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