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ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA/1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 06 de Abril de 2018.

As 19h00min horas do dia seisdo mês de Abrildo ano de dois mil e dezoito(06.04.2018), reuniramse 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:José dos Santos Lima,Ivan Gomes da Silva, Jardel Galdino de Oliveira, José
Ubaldinode Sousa, Reginaldo Rodrigues de Lima e Antônio Lunguinho de Almeida.Sendo
registrada a ausência injustificada dos Vereadores,Antônio Maciel Silva Dantas e 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 e, na ausência dos
membros da 1ª e 2ª Secretarias da Mesa Diretora, este convidou o Vereador Jardel Galdino de
Oliveirapara ocupar a 2ª Secretaria, solicitando do mesmo para efetuar a leitura do Salmo Bíblico
142, bem como, convidou o Vereador Reginaldo Rodrigues de Lima paraassumir a 1ª Secretaria,
solicitando desse para efetuar a leitura da Ata da última Sessão Ordinária, a qual fora posta em
discussão e votação,sendo aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes sem qualquer
manifestação. Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Presidente declarou aberto o Expediente,
solicitando do 1º Secretário em exercício que efetuasse a leitura das mensagens das matérias
recebidas: Comunicado da Educação nº.CM17238/2018 e Justificativa de ausência nº.001/2018 do
Vereador José Nivanildo da Silva Souza, cuja justificativa apresentada não tem efeito para os fins a
que se destina.Em seguida, o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que apresentassem
suasproposituras ou matérias:Requerimento nº. 01/2018 – Solicita com urgência meio fio e
calçamento na atravessa, Abílio Gomes da Silva, na Rua lateral com ponto de referência os fundos
da casa do Ex Prefeito Alyson Azevedo e Requerimento nº. 013/2018-Solicita com urgência meio
fio e calçamento na atravessa, 23 de Junho, ambos, de autoria do Vereador Jardel Galdino de
Oliveira.Não havendo mais matérias a serem apresentadas,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, falou sobre a construção dos calçamentos, que é pouco, disse que o
prefeito, não trabalha pelo povo, que baraúna precisa de desenvolvimento e trabalho que a saúde
do município está péssima, pediu que o prefeito trabalhe pelo povo, que a administração está
desastrosa e que o sport está sem apoio. Vereador Jardel Galdino – Saudou a todos, fez um
balanço do trabalho que o prefeito vem fazendo, principalmente na parte da agricultura, das
doações de feijão, milho e algodão, parabenizou o prefeito Manasses pela distribuição do peixe e
demais alimentos, disse que o prefeito em breve está fazendo uma licitação para aquisição do
calçamento em várias ruas, finalizou falando sobre a chegada do novo padre no município. Em
seguida o Vereador Ivan Gomes– Saúda a todos falou sobre a distribuição do peixe, disse que
todos os anos os peixes , era entregue de casa em casa, e esse ano foi diferente, disse que a
saúde de Baraúna é uma das piores, falou que a médica cubana não deu o laudo para o senhor
que tinha falecido, falou sobre os cortes de terra, do sport, disse que era para fazer um campeonato
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municipal , e vão fazer um motocross, que ao invés de comprar uma Split comprasse uma
ambulância , disse que o estádio de futebol está quase caindo, finalizou pedindo que não aconteça
o que aconteceu com o finado Zeca. Dando sequência ao tema livre, os Vereadores:Ivan
Gomes;Jardel Galdino e José Jandir, fizeram uso dos dois minutos regimentais, tratando de
assuntos administrativos, políticos e legislativos. 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:Requerimento nº. 004/2018 – Solicita recuperação da
passagem molhada da comunidade logradouro localizada próximo os reis e Requerimento nº.
007/2018- Solicita que passe as máquinas urgentemente nas estradas principais do município de
Baraúna, na zona rural,nos seus ramais em todas as localidades, como também na zona urbana
nas Ruas aonde não são pavimentadas, ambos, de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira,
participando da discussão os Vereadores: Reginaldo Rodrigues, José Ubaldino, Ivan Gomes e
Jardel Galdino,sendo posto em votação, ambos foram aprovados por unanimidade dos Vereadores
presentes.Projeto de Lei nº. 007/2018 – Modifica os artigos 5º e 7º da Lei 487/2017 (Lei de
diretrizes Orçamentárias 2018) e dá outras providências. Projeto de Lei nº. 008/2018- Modifica a Lei
496/2017 (Plano Plurianual 2018/2021), ambos de autoria do Poder Executivo, colocando em
adequação as recomendações contidas no Alerta TCE 01687/17 e dá outras providências,
participando da discussão os Vereadores: Ivan Gomes; José dos Santos; Jardel Galdino e Antônio
Lunguinho, os quais foram colocados em votação, sendo tais projetos aprovado por 04x02 (quatro
votos a favor e dois contra), tendo os Vereadores, Ivan Gomes e José dos Santos votado contrário
aos citados Projetos de Leis.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 20de abril de 2018.
____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
______________________________________________________
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