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 8ª SESSÃO ORDINÁRIA/1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 15 de Junho de 2018.

As 19h00min horas do dia quinze do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito(15.06.2018),
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:José Nivanildo da silva Souza, Jardel Galdino de Oliveira, José Ubaldino de Sousa,
Reginaldo Rodrigues de Lima ,Antônio Lunguinho de Almeida, Antônio Maciel Silva, Ivan Gomes da
Silvae 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 73e, 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 da mensagemdas matérias do Executivo; Projeto de Lei nº007/2018– Autoriza abertura de
crédito especial para cobertura de despesas com o programa adquirir equipamento e veiculo para
educação básica. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que
apresentassem suas proposituras ou matérias:Requerimento nº. 020/2018 – Solicita ao Presidente
da cagepa projeto de rede de esgoto e estação de tratamento para a cidade de Baraúna-PB, e
Projeto de Lei nº. 002/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar Logradouro e dá
Outras Providências, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira.Requerimento nº.
021/2018 – Solicita limpeza de terrenos baldios e Requerimento nº. 022/2018–Solicita intervenção
junto ao departamento competente para revitalização do ginásio de esportes Joseilton Alves da
Paixão, localizado ao lado da Escola de ensino médio Severino Pereira Gomes, ambos, de autoria
do Vereador José Nivanildo da Silva Souza.Requerimento nº.023/2018 – Solicita que seja cumprida
a lei de trânsito 9.503/97 que tratasse dos ônibus escolares que transportam crianças abaixo de 12
anos sejam acompanhadas de monitor, e Requerimento nº.024/2018 – Solicita que a Rua José
Mendes de Araújo, passe a ser sinalizada, orientando aos motoristas a estacionarem só em um
lado da avenida, ambos de autoria do Vereador Antônio Maciel da Silva Dantas.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 José dos Santos – Saudou a todos, falou sobre a
epidemia de dengue, pediu que o senhor prefeito olhe para a população, disse que reclama, mas a
reclamação é pelo bem do povo, pediu que o senhor prefeito adquira uma ambulância para o
município, disse que ele como Vereador tem compromisso com o povo.Em seguida fez o uso da
palavra o Vereador Ivan Gomes–Saudou a todos, falou sobre a epidemia de dengue no município,
disse que Baraúna está abandonada pelo Prefeito, disse que a secretária de saúde só é secretária
por que ela é filha do Prefeito, mas que não tem competência para ficar no cargo, falou sobre a
emenda da ambulância, feita pelo Deputado Wilson Filho, falou sobre os agentes de saúde, que
tem várias descobertas no município, disse que o povo , é quem está sofrendo, com a epidemia de
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dengue, disse que é um descaso com Baraúna, falou do estádio de futebol, finalizou falando sobre
o carro fumasse. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Jardel Galdino - Saudou a todos,
falou sobre os combates de prevenção ao mosquito da dengue, falou sobre os equipamentos que o
município irá receber, falou sobre a limpeza dos terrenos baldios, disse que fizeram uma drenagem
no tanque do Moreira, falou sobre a secretaria de agricultura do município, do trabalho da Prefeitura
junto com o SENAI, falou sobre a campanha de vacina de febre aftosa, falou sobre a quadra de
esporte no sitio do Mendes, finalizou falando sobre a reforma do ginásio Joseilton Alves , e finalizou
falando sobre a organização da feira livre.Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José
Nivanildo–Saudou a todos, falou sobre a falta de ação pelo governo municipal, disse que vê as
pessoas clamando por uma solução e nada é resolvido em relação a dengue, disse que o Poder
Público, não está nem ai para as pessoas que estão com dengue, falou sobre alguns valores que
tem gente recebendo pela prefeitura e discriminou os valores citados recebidos por estas
pessoas.Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Antônio Maciel – Saudou os presentes, disse
que não está mas ao lado da situação, como também não está ao lado da oposição, e sim está
neutro, disse que vai cobrar o que o povo merece, relatou alguns ofícios enviado fazendo alguns
pedido ao Poder Executivo, como também a secretária de saúde, pediu através de oficio que o
veículo das ACS, agente de saúde, passe a partir desta sexta-feira, a ficar guardado na garagem
da prefeitura. Não havendo mais vereadores inscritos o Sr. 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 nº009/2018– Dispondo sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício de 2019 e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo
Municipal, participando da discussão os Vereadores, Jardel Galdino, Ivan Gomes, José Nivanildo,
Antônio Lunguinho e Antônio Macielnão havendo mas discussão foi posto em votação, tendo como
resultado 04x04 ( quatro votos a favor e quatro contrário), tendo o Senhor Presidente votado pelo
desempate ou seja pela aprovação do projeto.Requerimento nº. 016/2018 – solicita contratação de
médico veterinário para o município de Baraúna através do NASP,Requerimento nº. 019/2018 –
Solicita vestiários nos campos de futebol nas comunidades Lagoa dos Currais e Pedra
AtravessadaRequerimento nº. 020/2018 – Solicita ao Presidente da Cagepa projeto de rede de
esgoto e estação de tratamento para a cidade de Baraúna-PB, e Projeto de Lei nº. 002/2018 –
Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar Logradouro e dá Outras Providências, todos de
autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira,Participaram da discussão os Vereadores; José
Nivanildo, Antônio Maciel, Ivan Gomes, Reginaldo Rodrigues, Antônio Lunguinho, José dos Santos
e Jardel Galdino, não havendo mas discussão foram posto em votação, sendo todos aprovados por
unanimidade dos vereadores presentes. 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,Requerimento nº. 021/2018 – Solicita
limpeza de terrenos baldios e Requerimento nº. 022/2018–Solicita intervenção junto ao
departamento competente para revitalização do ginásio de esportes Joseilton Alves da Paixão,
localizado ao lado da Escola de ensino médio Severino Pereira Gomes, todos de autoria do
Vereador José Nivanildo da Silva Souza. Participaram da discussão os Vereadores Antônio Maciel,
José Nivanildo, Jardel Galdino, Ivan Gomes e José dos Santos, logo após foi posto em votação,
sendo aprovados por unanimidade dos Vereadores Presentes.Requerimento nº.023/2018 – Solicita
que seja cumprida a lei de trânsito 9.503/97 que tratasse dos ônibus escolares que transportam
crianças abaixo de 12 anos sejam acompanhadas de monitor, e Requerimento nº.024/2018 –
Solicita que a Rua José Mendes de Araújo, passe a ser sinalizada, orientando aos motoristas a
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estacionarem só em um lado da avenida, ambos de autoria do Vereador Antônio Maciel da Silva
Dantas, participaram da discussão os Vereadores, Jardel Galdino e Antônio Maciel, logo em
seguida foram postos em votação, sendo aprovados por unanimidade.Projeto de Lei nº007/2018–
Autoriza abertura de crédito especial para cobertura de despesas com o programa adquirir
equipamento e veiculo para educação básica, de autoria do poder Executivo, participaram da
discussão os Vereadores; Ivan Gomes, José Nivanildo e Jardel Galdino, não havendo mas
discussão foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores. Não havendo
mais nenhum assunto a ser tratado, o Sr. Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, como
também o 1º período legislativo ordinário de 2018. 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 Julhode 2018.
____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
______________________________________________________
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