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 3ª SESSÃO ORDINÁRIA/1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 23 de Março de 2018.

As 19h00min horas do dia vinte e trêsdo mês de Marçodo ano de dois mil e dezoito (23.03.2018),
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 Maciel Silva Dantas, José dos Santos Lima,Ivan Gomes da Silva, Jardel
Galdino de Oliveira, JoséNivanildo da Silva Souza, José Ubaldinode Sousa eJardel Galdino de
Oliveira.Sendo registrada a ausência injustificada dos Vereadores, Reginaldo Rodrigues de Lima e
Antônio Lunguinho de Almeida. 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 149 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 mensagens das matérias do Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei nº 006/2018–
Dispõe sobre a criação de gratificação por atividade especial para os motoristas e tratoristas do
município de Baraúnae dá outras Providências. Projeto de Lei nº. 007/2018 – Modifica os artigos 5º
e 7º da Lei 487/2017 (Lei de diretrizes Orçamentárias 2018) e dá outras providências. Projeto de
Lei nº. 008/2018- Modifica a Lei 496/2017 (Plano Plurianual 2018/2021), colocando em adequação
as recomendações contidas no Alerta TCE 01687/17 e dá outras providências. Dando continuidade
aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que apresentassem suasproposituras ou
matérias:Requerimento nº. 010/2018 – Solicita reforma do ginásio Joseilton Alves da Paixãoe
Requerimento nº. 011/2018- Solicita reforma e ampliação do prédio onde funciona, ambos, de
autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira:Requerimento nº. 008/2018– Solicito a Vossa
Excelência a compra de um data show e tela de projeção para fazer parte dos trabalhos do
legislativo municipal e Requerimento nº. 009/2018-Requer do Poder Executivo Estadual
informações sobre o pagamento do plano seguro- safra dos agricultores da cidade de Baraúna,
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 – Que saudou aos presentes, falou
sobre o carro que o Município irá receber, disse que está precisando é de uma ambulância, falou a
respeito das manilhas que estão paradas, falou sobre a saúde e também a respeito do tanque do
Moreira, finalizando dizendo que o Gestor municipal não quer o bem do povo.Em seguida fez o uso
da palavra o Vereador José Nivanildo – Que saudou a todos,explicou do que se trata situação e
oposição, falou sobre alguns repasses do FPM para o Município, fez algumas comparações de
gastos do mês de janeiro,falou sobre a compra de um veículo para o Município, falou sobre o valor
gasto com osfogos de final de ano, falou que o ensino infantil e fundamental não tem fardamento
escolar, falou sobre a obra do estádio de futebol e o valor que já foi gasto, finalizou falando sobre
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uma van que está para chegar noMunicípio. Dando sequência, fez o uso da palavra o Vereador
Ivan Gomes – Saudando a todos, falou sobre o projeto dos motoristas, fazendo algumas
explicações sobre o mesmo, falou sobre o programa da rádio, falou sobre uma van que está para
chegar noMunicípio, falou sobre o campo de futebol que está fechado, e que os campeonatos
acabaram.Disse que o Prefeito Manásses está comandando a Prefeitura como comanda suas
propriedades. Falou sobre o gasto de gasolina, que era um absurdo na outra gestão, e que neste
mandato o Prefeito economizou e não está investindo o dinheiro que economizou em nada,
finalizou falando sobre as obras que a Ex-Prefeita Fatima Ribeiro fez no Município. Em seguida fez
o uso da palavra o Vereador José Jandir –Que saudou a todos edisse que está passando as
informações que o povo precisa saber, fez uma leitura do documento do Tribunal de Contas sobre
as gratificações dos funcionários no Poder Executivo, falou sobre a questão do transporte que foi
adquirido para o Município, fez explicações sobre a licitação que o Vereador Nego citou para
compra do carro, e finalizou falando que o carro da Câmara que está totalmente renovado e pronto
para qualquer viajem. Dando sequência fez o uso da palavra o Vereador Jardel Galdino– Saudando
a todos, falou sobre a notificação do Tribunal de Contas em relação às gratificações, falou sobre a
saúde de Baraúna, que hoje tem as duas médicas cubanas atendendo nos finais de semana no
Posto Médico, falou sobre a aquisição de uma Van para o Município, parabenizou o prefeito por
está colocando meio fio no Bairro Jardim Planalto, falou sobre a obra do campo de futebol, dizendo
que a obra já está quase cem por cento concluída, disse que a Cagepa vem fazendo o trabalho no
Município e já concluíram várias ruas, falou sobre os animais das ruas que a população tem que
ajudar, finalizou falando sobre o fardamento escolar, da ambulância e também dos projetos dos
motoristas. Em seguida utilizaram o tempo dos dois minutos os Vereadores; José Nivanildo e Ivan
Gomes. Não havendo mais Vereadores inscritos oSr. Presidente deu por encerrado o tema livre e
declarou aberto a Ordem do Dia.Sendo colocado em discussão e votação as seguintes
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 máquinas
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, participando da discussão os
Vereadores; Ivan Gomes e Jardel Galdino, depois de discutirem os requerimentos o Sr. Presidente
em comum acordo com os demais Vereadores, retirou da votação para uma melhor analise, ficando
assim para a votação na próxima Sessão.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, a exemplo da BR 104 que liga Campina Grande as cidades da
região, PB 177 que liga Picuí à cidade de Baraúna, que nas placas conste as informações de
chegada à cidade, visibilizando a chegada dos turistas que visita a cidade a todos, que faça a troca
das placas de boas-vindas a cidade e Requerimento nº. 006/2018- Solicito do Poder Legislativo que
todosVereadores 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, participaram da discussão os Vereadores; Antônio Maciel,
José Nivanildo, Ivan Gomes, José dos Santos e Jardel Galdino, logo em seguida foi posto em
votação, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes.Projeto de Lei nº 003/2018–
Altera e acrescenta dispositivos á Lei nº. 492/2017, referente ao plano de Cargos, Carreira e
Remuneração dos Servidores da Área de Saúde do Município de Baraúna – PB e dá outras
Providências, de autoria do Poder Executivo Municipal, participaram da discussão os Vereadores;
José Nivanildo, Jardel Galdino, Ivan Gomes, José dos Santos e José Jandir, Logo após a
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discussão foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes.
Projeto de Lei nº. 005/2018 – Autoriza remanejamento total ou parcial de dotações orçamentárias
para o exercício de 2018 e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal,
participaram da discussão os Vereadores; Ivan Gomes, José Nivanildo, Jardel Galdino, José dos
Santos e Antônio Maciel, após a discussão, os vereadores, juntamente com o Sr. Presidente
Retirou o Projeto de pauta para uma melhor análise, ficando assim a votação para a próxima
sessão. Por se tratar de uma matéria de extrema urgência, e depois da análise da comissão o
Sr.Presidente colocou em discussão e votação oProjeto de Lei nº 006/2018– Dispõe sobre a
criação de gratificação por atividade especial para os motoristas e tratoristas do Município de
Baraúna e dá outras Providências,participaram da discussão os Vereadores, Jardel Galdino, José
Nivanildo, Ivan Gomes, José dos Santos, Antônio Maciel e José dos Santos, logo em seguida 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 06 de abril de 2018.
____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
______________________________ ____________________________ José Nivanildo da Silva
SouzaAntônio Maciel da Silva Dantas
1º Secretário2º Secretário

José Jandir de Pontes Cândido
Presidente

Antônio Lunguinho de Almeida
Vice-Presidente
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1º Secretario
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