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 11ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 07 de Dezembro de 2017.
As 19h00min horas do dia sete do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete (07.12.2017),
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 VereadorJosé Jandir de Pontes Cândido, os
Vereadores:Ivan Gomes da Silva,Antônio Maciel Silva Dantas,Antônio Lunguinho de Almeida,José
dos Santos Lima,Reginaldo Rodrigues de Lima, Jardel Galdino de Oliveira,e José Ubaldino de
Sousa.Sendo registrada a ausência injustificada do Vereador: José Nivanildo da Silva
Souza.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 20 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: Comunicado da Educação nº CM242827/2017 e Comunicado do Instituto Tiradentes.
Dando sequência aos trabalhos, solicitou que o 1º Secretário fizesse a leitura da mensagem do
Projeto de lei nº 016/2017 – Altera a lei Municipal nº 484/2017, cria cargos comissionados e dá
outras providências, de autoria do poder Executivo Municipal.Como não tendo propositura ou
matéria a ser apresentada pelos Vereadores, o Sr. Presidente deu por encerrado o expediente e
declarou aberto oTema Livre–Fazendo uso da palavra o Vereador José dos Santos – Saudou aos
presentes, agradeceu a todos os ouvintes e agradeceu a Deus pelo ano que está terminando. Vem
falar do gestor que não fez nada. Disse que vem falar mais uma vez a respeito da limpeza do
açude do Serrote Verde, e já está chegando janeiro e nada foi feito, disse que é uma vergonha,
falou das irregularidades que tem acontecido. Disse que o gestor não está trabalhando para o povo
e sim em beneficio próprio e o que está dizendo tem como provar. Disse que o povo precisa de
trabalho. Disse que está com a verdade e está aqui não é para aparecer não. Disse que o povo não
quer promessa quer trabalho. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Jardel Galdino –
Saudou a todos, falou a respeito das ações durante esse ano. Falou a respeito da crise que
enfrentamos, parabenizou os funcionários de todos os departamentos da Prefeitura. Falou a
respeito da água e disse que se Deus quiser teremos um bom inverno. Disse que só tem a
agradecer tanto aos vereadores quanto aos ouvintes que sempre estão nas Sessões. Finalizou
desejando um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo a todos.Em seguida fez o uso da palavra o
Vereador Ivan Gomes – Saudou a todos, falou a respeito da plateia que quando precisam enchem
o plenário, mas quando é resolvido o plenário fica vazio. Falou a respeito de uma situação que
aconteceu com relação ao velório de Bastinho, que está relacionado com a doação de um caixão,
mas disse que irá tirar a história a limpo. Falou sobre o açude, disse que o rapaz que vem limpar
esse açude não tem condições de limpar e fica “enganando” até mesmo a administração. Disse
que está como os prédios que vai terminar o ano e eles não vão ser pintados. Falou a respeito da
falta de água nas caixas. Disse que o FPM está bom, que Baraúna não tem despesa. A saúde está
um caos. Disse que o campo está parado de novo. Falou a respeito da empresa que estava aqui e
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que já está em Lagoa Seca. Disse que tem muitas coisas para dizer. Pediu desculpas aos colegas
vereadores. Disse que está aqui para elogiar e para cobrar quando necessário. Disse que tivemos
um ano bom. Parabenizou o Presidente e os funcionários da casa e disse que está a disposição da
população Baraunense. Em seguida utilizaram o tempo de dois minutos os Vereadores: Reginaldo
Rodrigues, Antônio Lunguinho, José Ubaldino, Antônio Maciel e Jardel Galdino. Não havendo mais
vereadores inscritos oSr. Presidente deu por encerrado o tema livre e declarou aberto a Ordem do
Dia.Sendo colocada em discussão e votação as seguintes matérias:Projeto de Lei nº 012/2017 –
Estima a receita e fixa a despesa do município de Baraúna para o exercício de 2018 e dá outras
providências, de autoria do Poder Executivo, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores
presentes sem questionamento; Requerimento nº. 094/2017 – Solicita 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 Requerimento nº. 095/2017 – Solicitaao órgão do Governo do Estado da PB,
superintendente do DER em caráter de urgência uma inspeção na PB 169 localizada no município
de Baraúna para verificar a malha rodoviária, ambos de autoria do vereador Jardel Galdino de
Oliveira, sendo discutido pelos Vereadores: Antônio Lunguinho, Jardel Galdino e Ivan Gomes em
seguida foram postos em votação, sendo aprovados por unanimidade dos Vereadores
presentes;Requerimento nº092/2017 – Solicita que o Poder Executivo tome as devidas providências
na falta de água nas caixas do Município e Requerimento nº 093/2017–Solicita do Poder Executivo
através da Secretaria de Educação que proceda a impressão do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e entreguem aos alunos da rede municipal de ensino para que os textos desta
lei sejam conhecido por todos os alunos, ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva
Souza, aprovados por unanimidade sem questionamento. Em comum acordo o Sr. Presidente
colocou em discussão e votação o Projeto de lei nº 016/2017 – Altera a lei Municipal nº 484/2017,
cria cargos comissionados e dá outras providências, de autoria do poder Executivo Municipal,
participaram da discussão os seguintes Vereadores: Ivan Gomes, onde o mesmo solicitou que
constasse em Ata que é a favor da Criação da Coordenadoria Especial de Politicas Públicas para
Mulher e do cargo de Coordenador de Politicas públicas da Mulher, mas é contra o cargo de
Tesoureiro que está sendo criado, Antônio Lunguinho, Reginaldo Rodrigues, José dos Santos,
Antônio Maciel e Jardel Galdino, em seguida sendo aprovado por 05x02 (cinco votos a favor e dois
votos contra). 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 23 de Fevereiro de 2018.
____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
______________________________ ____________________________ Jardel Galdino de Oliveira
Antônio Maciel da Silva Dantas
1º Secretário2º Secretário

José Jandir de Pontes Cândido
Presidente

Antônio Lunguinho de Almeida
Vice-Presidente
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José Nivanildo da Silva Souza
1º Secretario

Antonio Maciel Silva Dantas
2º Secretario
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