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 7ª SESSÃO ORDINÁRIA/1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 18 de Maio de 2018.

As 19h00min horas do dia dezoitodo mês de Maiodo ano de dois mil e dezoito(18.05.2018),
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, Jardel Galdino de Oliveira, José Ubaldinode Sousa, Reginaldo
Rodrigues de Lima ,Antônio Lunguinho de Almeida, Antônio Maciel Silva , José Nivanildo da silva
Souza e José dos Santos 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 126e, 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:Oficio Circular nº.028/2018, do CNM, logo em seguida fez
a leitura das mensagens das matérias do Executivo; Projeto de Lei nº009/2018 – Dispondo sobre as
diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019 e dá outras
providências. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que
apresentassem suasproposituras ou matérias:Requerimento nº. 019/2018 – Solicita vestiários nos
campos de futebol nas comunidades Lagoa dos Currais e Pedra Atravessada, de autoria do
Vereador Jardel Galdino de Oliveira.Requerimento nº. 017/2018 – Solicita aquisição de uniformes e
equipamentos de proteção para os garis e demais funcionários que trabalham no trator coletando
os resíduos sólidos atuando ativamente para a limpeza urbana das vias públicas de Baraúna e
Requerimento nº. 018/2018 –Solicita implantação de iluminação pública da saída da cidade de
Baraúna até o açude do sítio Pedra Vermelha, ambos, de autoria do Vereador José Nivanildo da
Silva Souza. Não havendo mas matérias a serem apresentadaso Sr. Presidente deu por encerrado
o expediente e declarou aberto oTema Livre:Fazendo uso da palavra o Vereador Reginaldo
Rodrigues – Saudou aos presentes, falou da sua solidariedade com a família do Deputado Rômulo
Gouveia, pela sua morte, pedindo ao senhor Presidente que enviei um oficio de votos de profundo
pesaraos familiares do mesmo, como também pediu que envie um oficio de votos de profundo
pesar para a família do seu irmãoOzani pela morte do mesmo, finalizou falando sobre a feira livre
do município. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José dos Santos – Saudou a todos,
disse que o Prefeito não está fazendo esforço nenhum para trabalhar pelo Município, disse que o
Prefeito não quer nada com o esporte nem com o Município, falou dos casos de dengue que está
um absurdo, disse que é uma falta de respeito não ter ambulância no município. Em seguida fez o
uso da palavra o Vereador Ivan Gomes–Saudou a todos, falou que passaram a máquina no campo
de futebol, pediu que o Prefeito peça a firma que está fazendo a obra da água na cidade, que tirem
as terras do meio da rua, pediu que veja também a questão do transito de motos e bicicletas no
meio da feira, falou sobre os casos de dengue, disse que Barauna está entregue às baratas disse
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que nossa cidade está em estado de calamidade e finalizou falando sobre a morte do Deputado
Rômulo Gouveia. Em seguida fez o uso da palavra o VereadorJosé Nivanildo -Saudou a todos, se
solidarizou com a morte do Deputado Rômulo Gouveia e do Senhor Ozani, irmão do Vereador
Reginaldo, falou sobre o caso de dengue, que está em Baraúna, pediu que os médicos dêem
prioridade as pessoas que estão com dengue, falou do trabalho das médicas cubanas e pediu que
se contrate mas um médico. E finalizou falando que não sabia da existência de uma moto na
Prefeitura. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Jardel Galdino - Saudou a todos, falou que
já começou a vacinação contra a febre aftosa, parabenizou o conselho tutelar pela campanha
contra as drogas, parabenizou os garis pelo seu dia, falou sobre o combate e a prevenção contra a
dengue.Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Antônio Maciel–Saudou a todos, falou sobre a
feira e também que as manilhas que já estão feitas, sejam utilizadas nos esgotos da nossa cidade,
falou sobre os casos de dengue no município, e finalizou falando sobre a limpeza do campo de
futebol.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. 013/2018 – Solicita com urgência meio fio e calçamento na atravessa,
23 de Junho e Requerimento nº. 017/2018- Solicita que seja encaminhado cópia desse expediente
ao DNIT-Departamento Nacional de Infraestrutura de transporte e ao DER – Departamento de
Estradas e Rodagens da Paraíba, no sentido que seja vista a possibilidade de fazer uma rotatória
no cruzamento que dar acesso aos municípios de Cuité, Sossego, Barra de Santa Rosa e Picuí,
tendo em vista não existir área de desaceleração suficiente para fazer conversões nos sentidos
Picuí/Cuité e Barra de Santa Rosa/Sossego, ambos requerimentos, de autoria do Vereador Jardel
Galdino de Oliveira, participando da discussão o mesmo, não havendo mas discussão foi posto em
votação, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes.Requerimento nº. 014/2018 –
Solicito ao chefe do Poder Executivo Municipal que manifeste-se com relação a todos os ofícios
formulados e solicitados por este nobre Vereador durante o ano de 2017/2018e Requerimento nº.
015/2018 -Solicita ao Chefe do Poder Executivo Municipal em caráter de urgência, urgentíssima,
disponibilização de carro fumacê para borrificação no município de Baraúna, ambos, de autoria do
Vereador José Nivanildo da Silva, sendo o requerimento de n°015, acordado em plenário em
nomes de todos os vereadores. Participaram da discussão os Vereadores; José Nivanildo, Antônio
Maciel, Ivan Gomes, Reginaldo Rodrigues, Antônio Lunguinho, José dos Santos e Jardel Galdino,
não havendo mais discussão foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores presentes. 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 15de Junho de 2018.
____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
_______________________________________________________
José Nivanildo da Silva SouzaAntônio Maciel da Silva Dantas
1º Secretário2º Secretário

José Jandir de Pontes Cândido

Antônio Lunguinho de Almeida
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Presidente

Vice-Presidente

José Nivanildo da Silva Souza
1º Secretario

Antonio Maciel Silva Dantas
2º Secretario
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