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 8ª SESSÃO ORDINÁRIA/1º PERÍODO LEGISLATIVO
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 02 de Junho de 2017
As 20:00 horas do dia dois do mês de junho do ano de dois mil e dezessete (02.06.2017), reuniramse 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: Jardel Galdino de
Oliveira, Antônio Maciel Silva Dantas, Ivan Gomes da Silva, Antônio Lunguinho de Almeida, José
dos Santos Lima, José Nivanildo da Silva Souza, José Ubaldino de Sousa 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 Sr. Presidente declarou aberto os
trabalhos, solicitando do 2º Secretário para efetuar a leitura do Salmo Bíblico 101 e, ato continuo,
solicitou para o 1º Secretário efetuar a leitura da Ata da última Sessão Ordinária, a qual, pediu a
Presidência para que o 2º Secretário fizesse a leitura, 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 da
seguinte correspondência: Comunicado do Ministério da Educação nº CM059920 e a Mensagem do
Projeto de Lei nº 005/2017 – Regulamenta o Programa de Atenção Integral a Primeira Infância no
SUAS (Criança Feliz) no Município de Baraúna/PB e dá outras providências, de autoria do Poder
Executivo Municipal. Em seguida o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que apresentassem
suas proposituras: Projeto de Lei nº 005/2017 – Autoriza o poder executivo denominar Logradouro
Público e dá outras providências; Requerimento nº 045/2017 – Solicita a retirada de pedras nas
ruas: Joana Rosa de Assis (próximo a capela), Manoel Rodrigues de Lima, Luzia Rufino de
Azevedo e Floriano Luiz da Silva, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira;
Requerimento nº 041/2017 – Solicita que o Poder Executivo faça um Centro Administrativo no
prédio que a Prefeitura comprou a Dido; Requerimento nº 044/2017 – Solicita que seja feito o
calçamento, esgoto e meio fio na sequencia da Rua da Independência, de autoria do Vereador
Antônio Lunguinho de Almeida; Requerimento nº 047/2017 – Requer do Presidente da Câmara
Municipal que envie expediente ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Presidente
do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba; Requerimento nº 048/2017 – Requer ao Presidente da
Câmara Municipal que envie expediente ao Poder Executivo Municipal para que tome providências,
ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Souza; Requerimento nº 046/2017 – Solicita
que na feira livre seja feito “barreiras” de isolamento para evitar o tráfego de motos entre os
bancos da feira, de autoria do Vereador José dos Santos Lima; O Vereador Ivan Gomes da Silva
fez um requerimento oral e solicitou que fosse feito em nome de todos os Vereadores
Requerimento nº 050/2017 – Aquisição de uma ambulância para o município; O Vereador José
Jandir de Pontes Cândido fez um requerimento oral em nome da Câmara de Vereadores
Requerimento nº 049/2017 – Votos de pesar aos familiares de Manoel Rufino Barbosa (Manchinha),
em seguida o Sr. Presidente deu por encerrado o expediente e declarou aberto o Tema Livre. Usou
da palavra o Vereador José dos Santos Lima – Saudou os presentes, agradeceu a Deus e a toda
população que deu a oportunidade de representa-los. Disse que iria começar falando a respeito da
Saúde do município, falou que desde a Sessão passada fala a respeito desse assunto e irá
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continuar falando. Disse que a saúde não está bem, falou que escuta as reclamações da população
e relatou o ocorrido com sua pessoa que precisou usar o serviço e não foi atendido. Falou que a
Secretária disse que tinha fraudado uma receita. Disse que vocês estão errados que temos que
trabalhar pelo povo e defender o povo. Falou a respeito do campo, do calçamento dos conjuntos
que não são feitos. Falou a respeito das máquinas que estão sendo usadas para fazerem serviço
sem futuro, que elas só servem a quem já tem. Falou que temos que cobrar e trabalhar pelo povo;
o Vereador Antônio Maciel – Saudou a todos os presentes, agradeceu a Deus e ao povo. Disse que
iniciando o tema livre quer estender a solidariedade à família de Véi, como era conhecido.
Mencionou o caso que o Vereador Wilson relatou e disse que foi se informar. Falou dos dados que
a Secretária lhe passou. Disse que nem Executivo, nem legislativo trabalha 100%. Disse que a
Secretaria disponibiliza ressonância, tomografias e medicamentos, que está indo uma média de oito
(08) pessoas por dia a Campina Grande. Disse que trouxe os dados para esclarecer. Falou a
respeito da campanha contra as drogas e a exploração sexual, bem como da sua participação no
Orçamento Democrático Estadual na cidade de Cuité/PB. Falou a respeito do novo fardamento e da
nova sede do Conselho Tutelar. Falando de sua pessoa, disse que na medida do possível tem
servido a população Baraunense; o Vereador Jardel Galdino – Saudou os presentes. Disse que irá
fazer alguns esclarecimentos, falando que tem médico sim, e tem muitos profissionais (enfermeiros,
técnicos de enfermagem, etc). Falou a respeito dos recursos que o Vereador Nego mencionou na
última Sessão, que quer esclarecer, pois o valor que o Vereador mencionou ainda está na conta do
Município, que esse dinheiro é para estruturar as Unidades do PSF’s I e II para assim melhor
atender a população do nosso Município. Falou a respeito da campanha contra as drogas e a
exploração sexual e do ODE na cidade de Cuité/PB. Disse que Baraúna recebeu um ônibus e a
cobertura da quadra de esportes do Sítio dos Mendes. Que as máquinas estão trabalhando tanto
para quem tem condições como para quem não tem. Parabenizou o Presidente pelo trabalho que
tem feito e desejou uma boa noite a todos; O Vereador José Nivanildo – Saudou aos presentes,
começando suas palavras na tribuna dizendo que está se sentindo envergonhado nessa Casa por
uma situação que aconteceu. Disse que nunca tinha acontecido o que aconteceu hoje (02/06), pois
seu projeto que proíbe o nepotismo foi tirado da Sessão pelo relator dessa Casa não sei a pedido
de quem, por isso estou indignado. Disse que o trabalho continua. Se vocês pensam que quando
eu fico em casa estou brincando estão enganados, eu fico pesquisando, pois estou aqui para
representar o povo. Dirijo a palavra ao Senhor Presidente, que respeito pelo trabalho que tem feito
nessa Casa com reforma e tal, mas dou nota zero (0) com relação a transparência dessa Casa.
Porque Vossa Excelência está tirando um direito que o povo tem quando tirou a transmissão da
Sessão pela Rário. Eu vejo os colegas falarem da Saúde, em seguida leu um trecho do Estatuto da
Criança e do Adolescente que diz que a criança e o adolescente têm garantia e prioridade no
atendimento médico. Disse que é crime negar o atendimento a qualquer um desses, seja daqui, de
Picuí ou de qualquer outro lugar. Disse que o povo não adoece porque quer. Disse que irá trazer os
repasses dos últimos meses. Comparou abril e maio de 2016 com os mesmos meses de 2017, que
foi repassado em 2016 o valor de R$ 2.334.653,92, já em 2017 o repasse foi de R$ 2.393.823,37,
foi repassado R$ 59.173,04 a mais do que em 2016. O repasse está muito maior, então não se
pode reclamar, lembrando que o prefeito daquela época pagava gratificação e outras coisas mais e
hoje não tem isso. Então não venha reclamar dizendo que não tem dinheiro em caixa porque tem.
Outra coisa, é inadmissível o que tem acontecido com relação as máquinas do PAC, a população
tem visto que elas tem servido constantemente ao ex-gestor. Nós somos representantes do povo e
temos que respeitar o que é do povo. Falou a respeito do aluguel de uma multifuncional, será que
não tem condições de comprar? É um absurdo. Falou a respeito do pedido de um morador do sitio
Tanque de areia no que diz respeito ao Posto Médico que ainda se encontra fechado; o Vereador
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Ivan Gomes – Saudou aos presentes, disse que está ali para representar o povo de Baraúna com
força, com fé e com vontade de representar mesmo. Não está ali nem de brincadeira, nem
mentindo. Disse que é uma palhaçada o que está acontecendo com o ocorrido com o Vereador
Wilson, que o líder do Prefeito toda Sessão toca no assunto. Falou do caso do ônibus, disse que
Baraúna está cheia de ônibus, o problema é uma ambulância, é médico, é agente de saúde que
não tem. A saúde está um caos. Disse que ninguém pede pra adoecer não. Falou que esteve no
Conjunto na casa de um morador e chegou o SAMU de Picuí e disse que o médico já tinha
arrumado uma vaga em Campina Grande, e em seguida a Secretária chegou e depois levaram o
menino pra Picuí e o médico mandou de volta pra casa e tá ai o pai com dois loucos dentro de
casa, é a Secretária de Saúde que tem que tomar as providências e não toma. Baraúna não é de
ninguém não é do povo. Temos que ver isso. Falou a respeito da festa que o Conselho Tutelar fez,
pediu que a Secretaria de Educação também fizesse alguma coisa para conscientizar a população.
Falou do programa da rádio pediu desculpas ao senhor Chico Dantas. Pediu para que o senhor
Presidente trabalhasse em conjunto, pois é adversário do prefeito. Disse que gostaria que o
presidente comunicasse as coisas, pois assim ficaria satisfeito. Pediu para o programa voltar, pois a
população estava gostando. Disse que é opositor, mas é de conversar. Falou a respeito do
requerimento de Antônio Lunguinho, finalizando dizendo que Baraúna é do povo; o Vereador José
Jandir – Saudou a todos, disse que não quer arrumar problema com ninguém, quer esclarecer os
ocorridos. Disse que quer trabalhar diferente. Parabenizou o vereador Ivan Gomes pelo seu
posicionamento. Disse que tenta ser o mais claro possível em sua Gestão como Presidente desta
Casa. A respeito da rádio não adianta dizer nada, pois não tinha contrato com a rádio. Disse que
quer que tenha o programa “Fala Vereador”, no sábado e vai ser uma (01) hora de programa.
Cada Vereador receberá o calendário da programação da rádio. Disse que tá fazendo o que acha
correto, se a Câmara tem dinheiro é pra fazer. Disse que quer paz com todos os Vereadores e o
Senhor Prefeito. Que qualquer projeto só será colocado em votação se passar pelas Comissões. E
esclareceu algumas coisas a respeito da compra do terreno pelo Chefe do Executivo. Por fim o
Vereador Antônio Maciel usou os 02 (dois) minutos para tratar de assuntos administrativos
diversos. O Sr. Presidente deu por encerrado o tema livre e declarou aberto a Ordem do Dia. Foram
colocadas em discussão e votação as seguintes matérias: Projeto de Lei nº 004/2014 – Modifica a
estrutura organizacional básica e administrativa do poder executivo e dá outras providências, de
autoria do poder executivo, participaram da discussão os Vereadores Antônio Lunguinho, Jardel
Galdino, José Nivanildo, Reginaldo Rodrigues e Antônio Maciel, sendo aprovado por cinco votos a
favor e três abstenções (05 a favor x 03 abstenções); Requerimento nº 038/2017 – Construção de
um coreto entre a igreja Catolica e a Casa de Maria, de autoria do Vereador Jardel Galdino,
participou da discussão o próprio autor, em seguida foi aprovado por unanimidade; Requerimento
nº 039/2017 – Solicita que sejam feitas rampas de acesso nas principais calçadas da cidade, de
autoria do Vereador José dos Santos Lima, participou da discussão o Vereador Ivan Gomes, em
seguida foi aprovado por unanimidade; Requerimento nº 040/2017 – Solicita que o poder executivo
consiga junto ao governo do estado o asfalto para as principais ruas da cidade, de autoria do
Vereador Antônio Lunguinho de Almeida, participaram da discussão os Vereadores Antônio
Lunguinho, Ivan Gomes, Antônio Maciel, José Ubaldino e Jardel Galdino, em seguida foi aprovado
por unanimidade; Requerimento nº 042/2017 – Construção de uma casa de lazer para os idosos;
Requerimento nº 043/2017 – Conserto do sinal de televisão e que seja sintonizado todos os canais,
ambos de autoria do Vereador Ivan Gomes da Silva, participaram da discussão os Vereadores José
Nivanildo, Ivan Gomes, Antônio Lunguinho e Jardel Galdino, em seguida foram aprovados por
unanimidade; Projeto de Lei nº 004/2017 – Autoriza o poder executivo denominar Logradouro
público e dá outras providências, de autoria do vereador Jardel Galdino de Oliveira, participou da
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discussão o próprio autor e em seguida foi aprovado por unanimidade. Em comum acordo foi
colocado em discussão e votação o Requerimento nº 050/2017 – Aquisição de uma ambulância
para o município, em nome de todos os vereadores, não houve discussão sendo aprovado por
unanimidade e Requerimento nº 049/2017 – Votos de pesar aos familiares de Manoel Rufino
Barbosa (Manchinha), não houve discussão sendo aprovado por unanimidade. 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 16 de Junho 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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