Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR FRANCISCO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido

ATA LEGISLATIVA
As 19:00 horas do dia dez do mês de março do ano de dois mil e dezessete (10.03.2017), 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; Ivan Gomes da Silva; Antônio Lunguinho de Almeida; José Nivanildo da Silva Souza e
José dos Santos Lima, em Sessão Ordinária, sendo registrada a ausência injustificada dos
Vereadores: Antônio Maciel da Silva Dantas, Reginaldo Rodrigues de Lima e José Ubaldino de
Sousa. Em face da ausência do 2º Secretário, o Vereador Jardel Galdino de Oliveira foi convidado
para ocupar a 2ª Secretaria. 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 1º Secretário para efetuar a leitura do Salmo Bíblico 117 e, ato continuo, a leitura da
Ata da última Sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes.
Dando sequencia a Sessão, o Sr. Presidente declarou aberto o expediente, solicitando do 1º
Secretário para fazer a leitura das seguintes correspondências: Comunicado do Ministério da
Educação CM003502/2017; Poder Judiciário – Justiça do Trabalho; 110° Seminário Brasileiro de
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores. Em seguido o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que
apresentassem suas proposituras: Requerimento nº 014/2017 – Requer criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de investigar a qualidade da água distribuída pelo Poder
Executivo; Requerimento nº 015/2017 – Requer do Poder Executivo Municipal a Instalação de Casa
de Apoio aos Universitários na cidade de Cuité/PB, ambos de autoria do Vereador José Nivanildo
da Silva Souza; Requerimento nº 016/2017 – Solicita que seja feito e colocado meio fio em todas as
ruas de nossa cidade, onde não são pavimentadas; Requerimento nº 017/2017 – Construção de
passagem molhada no sítio Catolé dos Galdino e Cabeça do Boi, ambos de autoria do Vereador
Jardel Galdino de Oliveira; Requerimento nº 018/2017 – Plano de cargos, carreiras e salários para
todos os funcionários do município de Baraúna; Requerimento nº 019/2017 – Calçamento e
iluminação para a Rua Frei Damião de saída para o Cemitério Público, ambos de autoria do
Vereador Ivan Gomes da Silva; Requerimento nº 012/2017 – Aquisição de mais uma ambulância
para melhor atender a população do nosso município; Requerimento nº 013/2017 – Colocar água
de boa qualidade em todo o nosso município, inclusive na zona rural ou pontos estratégicos que
venha atender toda população, ambos de autoria do Vereador Antônio Lunguinho de Almeida, o Sr.
Presidente deu por encerrado o
expediente e declarou aberto o Tema Livre. Usou da palavra o Vereador José dos Santos Lima –
Saudando a todos e agradecendo pela oportunidade, falando que queria está satisfeito junto com a
população, porque em 3 meses de mandato do Prefeito a cidade está em calamidade. Falou sobre
a iluminação pública, que as ruas estão as escuras, sobre a limpeza dos açudes, que o Sr. Prefeito
tome providências sobre o sinal de televisão, cuide da saúde, já que as ambulâncias estão
sucateadas, que arrume as mesmas para servir a comunidade e pediu para que olhasse pelo povo
que mais precisa; o Vereador José Nivanildo – Saudou a todos os presentes, falou sobre o que
Vereador Wilson tinha se expressado, que uma moradora do Município precisou de uma consulta e
foi negada, que a Secretária enrolou e não deu a consulta no valor de R$120,00, pediu ao Sr.
Prefeito e a Sr.ª Secretária que não fizesse isso com o povo. Falou ainda sobre os repasses
recebidos e o outro Prefeito pagava gratificação e dava, sobre os açudes que estão sem limpeza e
a água que foi colocada para a população. Que tinha ido no Moreira e tirou fotos, falou também
sobre o FPM, comparou os valores de 2016 e 2017, falou sobre o calçamento que ficou um valor de
2016 para 2017 e só um pouco do calçamento foi feito. Falou sobre o genro do atual Prefeito que
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mandou um oficio para a Prefeitura que trata da licença do mesmo, que tirou licença de dois anos
até outubro de 2016 e pediu mais dois anos e os outros três meses que não trabalhou? Avisou que
vai ao Ministério Público e se não receber a resposta do ofício, pediu ao Prefeito que tomasse
providências com o povo de Baraúna; o Vereador Ivan Gomes – Saudou a todos, falou que estava
mais uma vez falando com relação ao Prefeito, negando as coisas ao povo que estão em estado de
calamidade. Sobre a saúde que tem só um médico e tem dois PSF’s; falou sobre o exame da
moradora de Baraúna que a Secretária disse que não tinha condições de pagar; falou que na saúde
nem gaze tem, então que município é esse que não tem como ajudar ninguém? Pediu ao Sr.
Prefeito encarecidamente a palavra que você deu de casa em casa, disse que a Prefeitura é do
povo de Baraúna, não é do Prefeito não. Falou que o povo quer continuar com uma Baraúna
bonita, junto com os Vereadores e o povo; o Vereador Jardel Galdino – Saudou a todos, falou sobre
as ações que o Prefeito Manassés está fazendo, sobre as estradas que o mesmo começou com os
cortes de terras junto a Secretaria de Agricultura e vai liberar as ordens dos tratores. Falou sobre a
água, que houve um equivoco porque foi de um açude que tinha recebido chuvas recentes, falou
que as caixas já estão limpas para receberem água limpa e potável, falou que foi aberta uma porta
na Escola para retirar água da cisterna e foi instalado um cata-vento. Sobre a Saúde falou que já
chegou outra médica para começar os atendimentos, médicos do NASF e o Protético já estão
atendendo e aos poucos a Saúde vai voltar ao normal, falou sobre a iluminação que já está sendo
providenciada. Parabenizou pelo Dia Internacional da Mulher, parabenizou a caminhada de quintafeira junto com a Saúde e a Educação, e sobre a limpeza dos açudes estão providenciando e irão
limpar todos. Por fim os Vereadores Ivan Gomes, Antônio Lunguinho, José Nivanildo e Jardel
Galdino usaram os 02 (dois) minutos para tratarem 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 nº002/2017 – Dispõe sobre a instituição do Programa Bolsa Atleta, de auxilio financeiro a
atletas do município e dá outras providências, de autoria do Vereador José Nivanildo, participaram
da discussão os vereadores: Ivan Gomes, Antônio Lunguinho, José Nivanildo e Jardel Galdino, o
mesmo foi aprovado por unanimidade; Requerimento nº 001/2017 – Limpeza urgente dos açudes
Pedra Vermelha, Serrote Verde, Manoel Antero e demais açudes de pequeno e médio porte;
Requerimento nº 002/2017 – Corte de terra para o pequenos agricultores do nosso município,
media de 2 a 3 horas dependendo do tamanho da propriedade, ambos de autoria do Vereador
Antonio Lunguinho de Almeida, participaram da discussão dos dois requerimentos os vereadores
Antonio Lunguinho, Ivan Gomes, José Nivanildo e Jardel Galdino, em seguida foram aprovados por
unanimidade; Requerimento nº 003/2017 – Construção de um matadouro público; Requerimento nº
004/2017 – Aquisição de transporte escolar adequado com qualidade e conforto para os
universitários que estudam em Campina Grande-PB, ambos de autoria do Vereador Ivan Gomes da
Silva, participaram da discussão os Vereadores Antonio Lunguinho, José Nivanildo, Ivan Gomes e
Jardel Galdino, em seguida foram aprovados por unanimidade; Requerimento nº 005/2017 –
Construção de calçamento com rede de esgoto nas Ruas Américo Pereira de Oliveira e Ananias
Soares da Silva, ambas as ruas ficam localizadas no Conj. José Líbio Dantas; Requerimento nº
006/2017 – Construção de calçamento com rede de esgoto na Rua Lucino Cavalcante da Silva,
ambos de autoria do Vereador José dos Santos Lima, participaram da discussão os Vereadores
Ivan Gomes e José Nivanildo, em seguida foram aprovados por unanimidade; Requerimento nº
008/2017 –Construção de rede de esgoto na Rua Manoel Nogueira, tendo como ponto de
referência a casa de Zinha de Caima; Requerimento nº 009/2017 – Solicito do Poder Executivo a
aquisição de mais caixas de água para a população de nossa cidade, ambos de autoria do
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Vereador Jardel Galdino de Oliveira, participaram da discussão os Vereadores Ivan Gomes, Jardel
Galdino e José Nivanildo, em seguida foram 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 07 de Abril de 2017.

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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