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 4ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 01 de Setembro de 2017
As 19h00min horas do dia primeiro do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete
(01.09.2017), 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: Reginaldo Rodrigues de Lima, Ivan gomes da Silva, José Ubaldino de Souza, Antônio
Lunguinho de Almeida, José dos Santos Lima, José Nivanildo da Silva Souza e Jardel Galdino de
Oliveira, sendo registrada a ausência injustificada do Vereador Antônio Maciel Silva Dantas, 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 Sr. Presidente declarou aberto os trabalhos,
solicitando do 2º Secretário para efetuar a leitura do Salmo Bíblico 121 e, ato continuo, solicitou
para o 1º Secretário efetuar a leitura da Ata da última Sessão Ordinária, a qual foi aprovada por
unanimidade dos Vereadores presentes sem qualquer manifestação. Dando sequencia a Sessão, o
Sr. Presidente declarou aberto o Expediente, solicitando do 2º Secretário para fazer a leitura da
seguinte correspondência: Oficio Circular nº. 016/2017- Promotoria de Justiça de Picuí. Em seguida
o Sr. Presidente solicitou do 1º secretário que efetuasse a leitura das mensagens dos projetos do
Poder Executivo Municipal, Projeto de Lei nº. 008/2017-Autoriza o Executivo Municipal a celebrar
convênio de cooperação com o Estado da Paraíba para o fim de estabelecer uma colaboração
federativa na organização regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário no seu espaço territorial, além de outras
providências; Projeto de Lei nº. 009/2017-Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a
associação cultural dos músicos de Baraúna- ACMB, e dá outras providências. Não havendo mais
nenhuma matéria do Poder Executivo a ser apresentada, o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores
que apresentassem suas proposituras: Requerimento nº. 069/2017-Construção de meio fio,
calçamento e esgoto na Rua Antônio Henrique Filho e Requerimento nº.070/2017-Que o antigo
grupo escolar, passe a ser sede própria para a comercialização de produtos da agricultura familiar,
ambos de autoria do Vereador Antônio Lunguinho de Almeida. Requerimento nº. 071/2017-Todos
os esgotos da cidade sejam feito com manilhas e Requerimento nº. 072/2017- seja feita vistoria na
iluminação pública, da zona rural e urbana, ambos de autoria do vereador Ivan Gomes da Silva.
Requerimento nº. 073/2017- Construção de rede de esgoto na rua João Artur de Melo e Projeto de
Lei nº 009/2017-Fica o Poder Executivo Municipal autorizado reconhecer de utilidade pública a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Baraúna (APPRB) e dá outras providências,
ambos de autoria do vereador Jardel Galdino de Oliveira. Requerimento nº. 074/2017-Solicita ao
Prefeito e a Secretaria de Infraestrutura, no sentido de instalação de dessalinizador no poço
artesiano do Sítio Olaria, próximo á cidade de Baraúna/PB e Projeto de Lei nº. 010/2017- Institui o
Programa Municipal do Artesanato e dá outras Providências, ambos de autoria do vereador José
Nivanildo da Silva Souza. Não havendo mais nenhuma propositura ou matéria a ser apresentada, o
Sr. Presidente deu por encerrado o expediente e declarou aberto o Tema Livre – Fez o uso da
palavra o Presidente da Associação dos Músicos de Baraúna, Sr. Maxsuel – Saudou a todos os
presentes e fez alguns esclarecimentos, sobre a Associação dos Músicos de Baraúna. Logo após
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fez o uso da palavra o Vereador José dos Santos (Wilson)–Saudou a todos, fez uma solicitação ao
Senhor Prefeito a respeito da água, que é colocada nas caixas, que o povo não é merecedor dessa
água, e sim de água de boa qualidade e finalizou falando que está ao lado do povo e para defender
a todos. Logo após fez o uso da palavra o Vereador Ivan Gomes-Saudou a todos os presentes,
falou sobre a banda de música, que foi um projeto de Fátima Ribeiro, quando a mesma era
Secretária de Educação, disse que os maestros são efetivos, foi justamente na época do concurso
público realizado na gestão da ex-prefeita Fatima Ribeiro, falou sobre a reunião da saúde, que ficou
chateado com algumas palavras da advogada que participava da reunião, falou sobre a água, que
foi no açude juntamente com prefeito Manassés e o Vereador Nego examinar a água, e que está
nesta casa para defender o povo. Logo após fez o uso da palavra o Vereador Jardel
Galdino–Saudou aos presentes, parabenizou o Presidente da Associação dos Músicos,
parabenizou o prefeito Manassés pela reabertura da Delegacia no Município, falou sobre a
conferência de saúde que foi realizada onde foram discutidos vários temas da saúde, falou sobre a
água das caixas, que não é agua doce e sim para gasto, falou sobre o encontro com o SINPUC e
finalizou falando sobre a limpeza pública e combate as muriçocas. Em seguida fez o uso da palavra
o vereador José Nivanildo–Saudou a todos falou sobre o crédito depositado no Município, e
informou o valor repassado, falou da parceria com a Fundação Ulysses Guimarães, onde após
fazer uma visita conseguiu 04 cursos para o Município, falou sobre alguns boatos envolvendo ele e
a banda filarmônica, falou sobre a água das caixas e pediu que o Sr. Presidente convide o Sr.
Prefeito e todos os Vereadores para debaterem sobre o problema da água, finalizou falando sobre
algumas notas de empenhos de abastecimento de água no município. Logo após fez o uso da
palavra o Vereador Reginaldo Rodrigues–Saudou a todos, agradeceu aos representantes da banda
de música pelo bom trabalho, falou sobre a questão da água que abastece as caixas, falou que o
dinheiro que vem para o Município é muito pouco para administrar a cidade, falou que gosta de
respeitar os Vereadores e Funcionários da casa. Logo após 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. 067/2017-Ampliação da rede de esgoto da Rua Joana Rosa de Assis,
tendo ponto de referência do inicio da esquina da casa de Marizaldo Matias e o Projeto de Lei
nº007 /2017- Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar Logradouro Público e dá outras
Providências, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira, sendo discutidos pelo
mesmo, logo em seguida o Sr. Presidente colocou em votação sendo aprovado por unanimidade
dos vereadores presentes. Requerimento nº. 068/2017-Requer ao Prefeito de Baraúna, o pedido
para integração ao salário dos profissionais da educação valores referentes a progressão salarial
vertical e horizontal, a exemplo de quinquênios, gratificações de especializações, mestrados e
doutorados como assim manda a lei e o Projeto de Lei nº. 008/2017-Dispõe sobre a obrigatoriedade
da disponibilização de informações sobre medicamentos distribuídos gratuitamente á população
pelo sistema único de saúde e demais plataforma informacionais e dá outras providências, ambos
de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Souza, sendo discutido pelos Vereadores; Ivan
Gomes, Jardel Galdino e José Nivanildo, não havendo mas discussão foi posto em votação , sendo
aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº. 066/2017- solicita que a
água que está sendo colocada nas caixas seja de melhor qualidade de autoria do Vereador José
dos Santos Lima (Wilson), sendo discutido por todos os vereadores presentes, não havendo mais
discussão, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Em
seguida o Sr. Presidente consultou o plenário da possibilidade de discussão e votação dos Projetos
de Leis do Executivo com pedido de urgência que foram apresentados nesta Sessão, tendo
recebido o autorizo devido por todos os Vereadores presentes. Razão porque, o Projeto de Lei nº.
008/2017-Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio de cooperação com o Estado da
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Paraíba para o fim de estabelecer uma colaboração federativa na organização regulação,
fiscalização e prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário no seu espaço territorial, além de outras providências, bem como o Projeto de Lei nº.
009/2017-Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a associação cultural dos músicos
de Baraúna- ACMB, e dá outras providências foram postos em discussão com a participaram todos
os vereadores presentes, sendo colocados em votação, foram aprovados 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 15 de Setembro de 2017.
____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
______________________________ ____________________________ José Nivanildo da Silva
Souza Antônio Maciel da Silva Dantas
1º Secretário 2º 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
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