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ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA/1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 04 de Maio de 2018.

As 19h00min horas do dia quatrodo mês de Maiodo ano de dois mil e dezoito(04.05.2018),
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:José dos Santos Lima, Ivan Gomes da Silva, Jardel Galdino de Oliveira, José
Ubaldinode Sousa, Reginaldo Rodrigues de Lima e Antônio Lunguinho de Almeida, Antônio Maciel
Silva, José dos Santos Lima e José Nivanildo da silva Souza. 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
131e, 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 recebidas:
Comunicado da Educação nº.CM22712/2018; Convite do Conselho Tutelar e Oficio nº. 054/2018Tribunal Regional Eleitoral. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou dos
Vereadores que apresentassem suasproposituras ou matérias:Requerimento nº. 016/2018 – Solicita
contratação de médicos veterinários para o município de Baraúna através do NASP e
Requerimento nº. 017/2018- solicita que seja encaminhado cópia desse expediente ao DNIT
-Departamento Nacional de Infraestrutura de transporte e ao DER – Departamento de Estradas e
Rodagens da Paraíba, no sentido que seja vista a possibilidade de fazer uma rotatória no
cruzamento que dar acesso aos municípios de Cuité, Sossego, Barra de Santa Rosa e Picuí , tendo
em vista não existir área de desaceleração suficiente para fazer conversões nos sentidos
Picuí/Cuité e Barra de Santa Rosa/Sossego, ambos requerimentos, de autoria do Vereador Jardel
Galdino de Oliveira.Requerimento nº. 014/2018 – Solicito ao chefe do Poder Executivo Municipal
que manifeste-se com relação a todos os ofícios formulados e solicitados por este nobre Vereador
durante o ano de 2017/2018e Requerimento nº. 015/2018 -Solicita ao Chefe do Poder Executivo
Municipal em caráter de urgência, urgentíssima, disponibilização de carro fumacê para borrificação
no município 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, parabenizou Baraúna pelo seu aniversário, falou da saúde do Município, pediu que
o Prefeito contrate mas um médico para o Município, falou que sempre cobrou uma ambulância
para o Município, pois o povo precisa demais, disse que fez uma denúncia sobre o carro que o
Vereador Jardel Galdino trabalha, e que vai tomar as providências. Dando sequência, fez o uso da
palavra o Vereador Ivan Gomes – Saudando a todos, falou sobre o projeto do trevo de Cuité, falou
sobre a saúde de Baraúna, disse que encontrou motoristas que não fazem parte do quadro de
motoristas, dirigindo carros da Prefeitura, falou sobre a falta de agentes comunitários de saúde,
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falou sobre o esporte, que está sem apoio da Prefeitura e finalizou falando sobre a obra da água.
Em seguida fez o uso da palavra o Vereador JoséNivanildo– Saudou a todos, disse que está
indignado com o que está acontecendo no Município, com os casos de dengue, pediu que a
população não cruze os braços, que a Secretaria de Saúde tome as providências, que o que ele
estar vendo muito é conversa fiada, e não nenhuma atitude sendo tomada, fez algumas
comparações de repasse da Prefeitura, falou que o Prefeito impede que a Secretaria de Ação
Social ajude a população, falou dos valores que tem nas contas do programa criança feliz, disse
que só se faz as coisas nas épocas de festas, que tem muito dinheiro em conta para gastar com os
programas sociais, disse que o nosso Município está parado, finalizou falando sobre a saúde, que a
população pede por mas um médico. O Vereador fez uso direto dos 02 minutos. Em seguida fez o
uso da palavra o VereadorJardel Galdino –Saudou a todos, fez esclarecimentos do seu trabalho,
junto a Prefeitura Municipal neste mês de abril, parabenizou Baraúna pelo seu aniversário, falou
sobre o que foi realizado na festa de emancipação, disse que foi a João Pessoa, na energiza e que
em breve que em breve o bairro Jardim Planalto estará concluído o calçamento, fez explicações
sobre o carro da saúde, que o mesmo dirige e finalizou falando sobre a situação dos casos de
dengue no Município. Utilizaram o tempo dos dois minutos os Vereadores: Ivan Gomes e Jardel
Galdino. Não havendo mais vereadores inscritos oSr. 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. 011/2018 – Solicita reforma e ampliação do prédio onde funciona
“AGC” Agência comunitária dos correios de Baraúna, como também a aquisição de equipamentos
para melhor atendimento à população e Requerimento nº. 012/2018 – Solicita com urgência meio
fio e calçamento na atravessa Abílio Gomes da Silva, na Rua lateral com ponto de referência aos
fundos da casa do Ex-Prefeito Alyson Azevedo, ambos, de autoria do Vereador Jardel Galdino de
Oliveira, participaram da discussão os Vereadores; Reginaldo Rodrigues, Antônio Maciel, José
Nivanildo, Jardel Galdino, Ivan Gomes e José dos Santos, não havendo mais discussão foi posto
em votação, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes.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. Participaram da
discussão os Vereadores; José Nivanildo, Ivan Gomes, Antônio Maciel e Jardel Galdino, não
havendo mais 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
18de Maio de 2018.
____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
_____________________________________________________
SouzaAntônio Maciel da Silva Dantas
1º Secretário2º Secretário

José

Rua Pedro Matias de Souza, S/N - Centro - Baraúna
CEP: 59.180-000 - email: contato@camarabarauna.pb.gov.br

Nivanildo

da

Silva

2/3

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

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

