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 5ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 15 de Setembro de 2017
As 19:00 horas do dia Quinze do mês de Setembro do ano de dois mil e dezessete (15.09.2017),
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: Ivan gomes
da Silva, José Ubaldino de Souza, Antônio Lunguinho de Almeida, José dos Santos Lima, José
Nivanildo da Silva Souza , Jardel Galdino de Oliveira, Antônio Maciel Silva Dantas, sendo registrada
a ausência injustificada do Vereador 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 Sr. Presidente declarou aberto os trabalhos, solicitando do 2º Secretário para
efetuar a leitura do Salmo Bíblico 128 e, ato continuo, solicitou para o 1º Secretário efetuar a leitura
da Ata da última Sessão Ordinária, sendo assim procedido, que 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 das seguintes
correspondências: Comunicado da Educação nº. CM166799/2017. Em seguida o Sr. Presidente
solicitou do 1º secretário que efetuasse a leitura da mensagem do Projeto do Poder Executivo
Municipal, Projeto de Lei nº. 010/2017- Dispondo sobre o plano de cargos, carreira e remuneração
dos servidores da área de saúde do Município e da outras providências. Não havendo mais matéria
do Poder Executivo a ser apresentada, o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que
apresentassem suas proposituras: Requerimento nº. 075/2017- Concerto do cata-vento no sítio
catolé dos Galdino e demais cata-ventos do município e Requerimento nº.076/2017-Construção de
meio fio e calçamento na Rua Joaquim Fidelis da Cruz, ambos de autoria do Vereador Jardel
Galdino de Oliveira; Requerimento nº. 077/2017-Solicita doação de mais ordens das máquinas
escavadeiras e enchedeiras para atender a população do Município e Requerimento
nº.078/2017-Solicita construção de calçamento, meio fio e rede de esgoto na Rua Ananias Pereira,
ambos de autoria do Vereador José dos Santos (Wilson); Requerimento nº.079/2017- Solicita
informação atual da servidora efetiva Bruna Dantas de Macedo, detalhando sobre o período de
afastamento da mesma não estar exercendo sua função de Agente de Saúde no Município, seu
setor está aberto sem atendimento, sendo assim o município está sendo prejudicado, assim como
requer saber quem está respondendo pela procuradoria jurídica do Município e Projeto de Lei nº.
011/2017-Autoriza o Poder Executivo a Instituir a Patrulha Rural na Estrutura da Guarda Municipal,
ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Souza. Não tendo mais nenhuma
propositura ou matéria a ser apresentada, o Sr. Presidente deu por encerrado o expediente e
declarou aberto o Tema Livre–Tendo o Presidente convocado o Vice-Presidente a assumir o
encargo da Presidência enquanto fazia uso da palavra, oportunidade em que saudou aos
presentes, explicou que veio ao tema livre para esclarecer sobre o assunto da água, falou sobre a
análise da água que foi feita e o que ele queria era que fosse resolvido esse problema para o bem
da população devido as reclamações de toda parte sobre a problemática. Vereador José dos
Santos ( Wilson)–Saudou a todos, falou sobre a situação da água, que o senhor Prefeito procure
recursos e que não deixe faltar água para o povo e que atenda a comunidade, falou sobre o
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pessoal da banda, que os músicos tiveram que pagar dois reais de gratificação aos motoristas para
se deslocarem para se apresentar em outra cidade. Vereador José Nivanildo-Saudou a todos os
presentes, falou sobre a água e o resultado da análise que foi feita, sobre o pedido das trocas das
lâmpadas na zona rural, contestou os valores absurdos gastos nos calçamentos na gestão do ExPrefeito Alyson Azevedo, falou sobre o repasse de dinheiro a Radio rural de Baraúna, sobre as
diárias gastas no Município, e falou também sobre os gastos de peças dos veículos, finalizou
falando sobre os valores pagos a uma empresa por postagens na internet. Vereador Ivan
Gomes–saudou aos presentes, falou sobre o trabalho da aposição que vem fazendo, que eles
foram os três únicos que defenderam o problema da água, falou sobre a reunião que foi feita com o
Prefeito, que o senhor Prefeito tome as providências e não deixe faltar água para a população,
parabenizou o senhor Prefeito por ter vindo para a reunião e ter escutado os Vereadores, falou
sobre um problema de saúde de uma pessoa de Baraúna, sobre os sinais de televisão, que sejam
feitos alguns reparos, sobre o esporte de Baraúna, que está sem apoio e finalizou falando sobre a
banda de musica. Vereador Jardel Galdino–Saudou a todos, falou sobre o problema da água e do
resultado da análise, sobre o dia 07 de setembro e o encontro de fanfarras, falou sobre a ordem de
serviço da adutora de Baraúna pelo Governo do Estado, falou sobre o apoio que o esporte tem sim,
que o Prefeito vem dando e finalizou falando sobre a fanfarra e a filarmônica por suas
apresentações na cidade de Cuité. Não havendo mas 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: 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, sendo discutidos pelos Vereadores Antônio Lunguinho e
Jardel Galdino, logo após foram colocados em discussão, sendo aprovados por unanimidade dos
Vereadores presentes. 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, sendo discutidos pelos Vereadores:
Ivan Gomes, José Nivanildo, Jardel Galdino e José dos Santos, logo após aprovados por
unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº. 073/2017-Construção de rede de esgoto
na Rua João Artur de Melo e Projeto de Lei nº009/2017-Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado reconhecer de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de
Baraúna/PB (APPRB) e dá outras providências, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de
Oliveira, sendo discutidos pelos Vereadores: Ivan Gomes, Jardel Galdino e José dos Santos,
postos em votação foram aprovados por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº.
074/2017-Solicita ao Prefeito e a Secretaria de Infra Estrutura, 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, sendo discutidos pelos Vereadores José
Nivanildo, Antônio Lunguinho, Ivan Gomes e Jardel Galdino, postos 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 29 de Setembro de 2017.
____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
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______________________________ ____________________________ 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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