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ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 24 de Novembro de 2017.
As 19h00min horas do dia vinte e quatro do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete
(24.11.2017), 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: Ivan Gomes da Silva, Antônio Maciel Silva Dantas, Antônio Lunguinho de
Almeida, José dos Santos Lima, Jardel Galdino de Oliveira, e José Ubaldino de Sousa. Sendo
registrada a ausência injustificada dos Vereadores: José Nivanildo da Silva Souza, Reginaldo
Rodrigues de Lima. 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 43 e, 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
correspondências recebidas: Comunicados da Educação nº CM242827/2017. Dando sequência aos
trabalhos, em não havendo matéria do executivo a ser apresentada, o Sr. Presidente solicitou dos
Vereadores que apresentassem suas proposituras: Requerimento nº. 094/2017 – Solicito que a
empresa de ônibus São José possa passar no município de Baraúna, pois a mesma já faz o trajeto
de Picuí a Campina Grande, e Campina Grande via Picuí, e Requerimento nº. 095/2017 – Solicito
ao órgão do Governo do estado da PB, superintendente do DER em caráter de urgência uma
inspeção na PB (169) localizado no município de Baraúna para verificar malha rodoviária, ambos de
autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira. Em seguida o Vereador Ivan Gomes fez 02
Requerimentos Verbais de Votos de Profundo Pesar para as famílias enlutadas, onde o mesmo se
prontificou em trazer os dados posteriormente. Não tendo mais nenhuma propositura ou matéria a
ser apresentada, o Sr. Presidente deu por encerrado o expediente e declarou aberto o Tema Livre –
Fazendo uso da palavra o Vereador José dos Santos – Saudou aos presentes, falou sobre a
questão da falta da água nas caixas, pediu que não falte água para a população, falou sobre a
saúde de Baraúna, pediu que a senhora Secretária de Saúde de Baraúna tome as providências em
relação a epidemia de catapora na nossa cidade, que o prefeito também não está fazendo
calçamento, usando da parte do tempo do Vereador José dos Santos, o Vereador Ivan Gomes,
onde o mesmo agradeceu os Vereadores que lhe apoiaram na realização do Motocross, e falou
que rádio rural fm, não deu cobertura ao evento e finalizou falando sobre o lixão. Em seguida fez o
uso da palavra o Vereador Jardel Galdino – Saudou a todos, falou sobre a campanha da febre
aftosa, agradecendo a toda equipe pela campanha realizada, falou sobre o combate e os
esclarecimentos que a secretária de saúde vem fazendo em respeito a epidemia de catapora, falou
sobre a visita do tribunal de contas ao município, falou também sobre os mata burros e a limpeza
dos reservatórios de água do município, falou sobre o voto de profundo pesar pelo falecimento da
criança Raryane. Em seguida utilizaram o tempo de dois minutos os Vereadores: Ivan Gomes, José
Jandir, Antônio Maciel e Antônio Lunguinho. Não havendo mais vereadores inscritos o Sr.
Presidente deu por encerrado o tema livre e declarou aberto a Ordem do Dia. Sendo colocada em
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discussão e votação as seguintes matérias: Requerimento nº. 088/2017- Solicita que não deixe
faltar água no tanque do Moreira e Requerimento nº. 089/2017- Solicita a aquisição de fardamento
para todos os funcionários públicos do município, ambos de autoria do Vereador José dos Santos
Lima; sendo discutido pelos Vereadores; Antônio Lunguinho, Ivan Gomes, Jardel Galdino e Antônio
Maciel, logo em seguida posto em Votação, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores
presentes. Requerimento nº. 090/2017 – Solicita ao Poder Público café da manhã para a Secretaria
de Infra – Estrutura e obras do Município e Requerimento nº. 091/2017 – Solicito mas vagas do leite
da Paraíba, para o município de Baraúna, ambos requerimentos de autoria do vereador Jardel
Galdino de Oliveira, sendo discutido pelos Vereadores Jardel Galdino, Ivan Gomes, Antônio
Lunguinho e Antônio Maciel, logo em seguida foi posto em votação, sendo aprovado por
unanimidade dos Vereadores presentes. Em comum acordo foram colocados em discussão e
votação os Requerimento nº096/2017 e Requerimento nº 097/2017, ambos são Votos de Profundo
Pesar as famílias enlutadas, os mesmos são de autoria do Vereador Ivan Gomes, aprovados 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 08 de Dezembro de 2017.
____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
______________________________ ____________________________ Jardel Galdino de Oliveira
Antônio Maciel da Silva Dantas
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