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

ATA LEGISLATIVA
As 19:00 horas do dia Vinte e quatro do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete
(24.02.2017), reuniram-se na Câmara de Baraúna/PB, no Prédio situado a Rua Pedro Matias de
Souza, nesta cidade, sob a Presidência do Vereador José Jandir de Pontes Cândido, os
Vereadores: Ivan Gomes da Silva, José Ubaldino de Sousa, José Nivanildo da Silva Souza, Antônio
Lunguinho de Almeida, Antônio Maciel da Silva Dantas, Jardel Galdino de Oliveira, José dos Santos
Lima e Reginaldo Rodrigues de Lima, em Sessão Ordinária. Depois de verificado a existência de
quórum legal e sob a assessoria do Bel. Edvaldo pereira Gomes, OAB/PB nº 5853, o Srº Presidente
declarou os trabalhos, solicitando do 1º Secretário para efetuar a leitura do Salmo Bíblico 11 e, ato
contínuo, a leitura da Ata da 1ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 24/01/2017, sendo
aprovada por unanimidade sem qualquer manifesto. Dando sequência a Sessão, o Sr. Presidente
declarou aberto o EXPEDIENTE, solicitando da 1ª Secretária fizer a leitura das seguintes
correspondências: Ministério da Educação nºs CM233311/2016, CM233312/2016 e
CM233313/2016; Convite ABRACAM – Curso de Formação e Qualificação de Vereadores, dias 14
a 16 de Março de 2017, Brasilía-DF; Ofício nº 077/2017/GIGOV/JP – de 16 de Janeiro de
2017-Caixa Econômica Federal; Oficío nº 045/2017PMB, de 24 de Fevereiro de 2017-Indicando o
Líder do Executivo o Vereador JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA. Em seguida o Sr. Presidente
solicitou dos Vereadores que apresentassem suas proposituras: REQUERIMENTO Nº 001/2017 –
Limpeza urgente dos açudes Pedra Vermelha, no Sítio Serrote Verde, Manoel Antero e demais
açudes de pequeno e grande porte; REQUERIMENTO Nº 002/2017 – Corte de terra para os
pequenos agricultores do nosso município, em média de 2 a 3 horas dependendo do tamanho da
propriedade; ambos de autoria do Vereador Antonio Lunguinho de Almeida; REQUERIMENTO Nº
003/2017 – Construção de um matadouro público em nosso Município; REQUERIMENTO Nº
004/2017 – Aquisição de transporte escolar adequado com qualidade e conforto para os
universitários que estudam em Campina Grande/PB, ambos de autoria do Vereador Ivan Gomes da
Silva; REQUERIMENTO Nº 005/2017 – Construção de calçamento com rede de esgoto nas Ruas
Américo Pereira de Oliveira e Ananias Soares da Silva, ambas as ruas localizadas no Conjunto
José Líbio Dantas; REQUERIMENTO Nº 006/2017 – Construção de calçamento com rede de
esgoto na Rua Lucino Cavalcante da Silva, ambos de autoria do Vereador José dos Santos Lima;
PROJETO DE LEI Nº 002/2017 – Instituindo o programa bolsa-atleta, de auxilio financeira aos
atletas do Município; REQUERIMENTO Nº 007/2017 – Votos de profundo pesar pelo falecimento da
Senhora Celestina Tereza dos Santos (Celí de Duda), ambos de autoria do Vereador José
Nivanildo da Silva Souza; REQUERIMENTO Nº 008/2017– Construção de rede de esgoto na Rua
“Manoel Nogueira de Oliveira, tendo como ponto de referência a casa de Zinha de Caima;
REQUERIMENTO Nº 009/2017 – Solicito do Poder Executivo a aquisição de mais caixa de água,
para a população de nossa cidade, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira;
REQUERIMENTO Nº 010/2017 – Solicita a compra de um terreno no local adequado para colocar o
lixo da nossa cidade;REQUERIMENTO Nº 011/2017 – Comprar um terreno grande para construção
de mais uma escola no nosso Município, ambos de autoria do mesmo e REQUERIMENTO
VERBAL, de autoria do Vereador Reginaldo Rodrigues de Lima – Solicitando do Poder Executivo
....... o Srº. Presidente deu por encerrado o expediente e declarou aberto o TEMA LIVRE. Usou da
palavra o Vereador José dos Santos Lima – Saudou a todos os presentes, falou sobre a saúde do
Município, pediu que o Sr. Prefeito tome providências em relação aos carros que transporta os
doentes, falou sobre a falta de iluminação em nossa cidade, pediu que o Sr. Prefeito fizesse a
limpeza dos açudes do Município, falou sobre o local onde os estudantes da zona rural estão sendo
deixados; Vereador Antônio Maciel – Saudou aos presentes, falou que estará sempre disposto a
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ajudar os trabalhos da casa, finaliza falando que na próxima sessão trará mais requerimentos;
Vereador José Nivanildo – Saudou a todos, parabenizou o Presidente Jandir pela parceria do
Legislativo com a rádio rural FM, falou sobre os gastos absurdos com combustível no ano de 2016,
comparou as cidades com os gastos, falou sobre Ofícios de sua autoria que enviou ao Poder
Executivo, falou sobre os valores que a Prefeitura recebeu no ano de 2016 para fazer várias obras;
Vereador Ivan Gomes – Saudou a todos, falou sobre a gestão da Ex-Prefeita Fátima, e a gestão do
Prefeito Alyson, e informou como a Ex-Prefeita Fátima recebeu a Prefeitura do Ex-Prefeito Adilson,
tudo em situação precária, finalizando, falando sobre a atual gestão, sobre a falta de carro pipa nas
casa das pessoas, falou sobre o desmantelo da saúde que está totalmente precária, finaliza falando
que vai passar mais quatro anos defendendo o povo de Baraúna e o Vereador José Jandir –
Saudando a todos, agradeceu aos senhores Vereadores por terem atendido seu pedido, falou
sobre seu trabalho como Presidente a frente desta Casa, bem como fez um relato de como pegou a
Câmara e o que fez até agora e o que pretende fazer, finalizando deixando um abraço a todos os
presentes. Por fim, os Vereadores José Ubaldino e Jardel Galdino, usaram os 02(dois) minutos
para tratarem de assuntos administrativos diversos. Em não havendo matéria para ORDEM DO DIA
por ser a 1ª Sessão legislativo, a pedido do Vereador José Nivanildo e acordado pelo Plenário, o
Sr. Presidente colocou em discussão e votação o REQUERIMENTO Nº 007/2017 – Votos de
profundo pesar pelo falecimento da Senhora Celestina Tereza dos Santos (Celí de Duda), o qual foi
aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. 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 10 de março de 2017.
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