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 1ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 20 de Julho de 2018.
As 19h00min horas do dia Vinte do mês de julho do ano de dois mil e dezoito (20.07.2018),
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: Antônio Maciel Silva Dantas, Antônio Lunguinho de Almeida, José dos Santos Lima,
Reginaldo Rodrigues de Lima, Jardel Galdino de Oliveira, e José Nivanildo da Silva Souza. Sendo
registrada a ausência injustificada dos Vereadores: José Ubaldino de Sousa e Ivan Gomes da
Silva. 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 46 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, Não havendo nenhuma correspondências recebida ou matéria a ser lida, o Sr.
Presidente solicitou dos Vereadores que apresentassem suas propositura ou matéria;
Requerimento nº. 025/2018 – Solicita que seja feita com urgência, processo seletivo para
motoristas e Requerimento 026/2018 - Solicita rede de esgoto entre as Ruas Natanael Gomes e
Isaura Juvino, ambos de autoria do Vereador Antônio Maciel da Silva Dantas. Requerimento nº.
027/2018 – Solicito Recuperação e reforma do mictório público municipal e Requerimento nº.
028/2018- Solicita a compra de um tanque pipa, para o carro placa NQ12483, ambos
requerimentos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira. Requerimento nº. 029/2018 –
Solicita programa horas maquinas, ações de combate aos efeitos da seca com a utilização de
equipamentos doados a prefeitura por meio da segunda etapa do programa de aceleração do
crescimento (PAC 2), do Governo Federal e Requerimento nº. 030/2018 – Solicita informações a
esta casa de Leis, se existe comissão devidamente constituída para avaliação dos servidores em
estágio probatório nesta municipalidade, se a mesma está efetuando as devidas avaliações dos
novos contratados, tal qual, que seja informado os servidores que compõe a referida comissão,
bem como os critérios instrumentais e datas de avaliações em que são realizadas as devidas
verificações, ambos de autoria do vereador José Nivanildo da Silva Souza. Requerimento
nº.031/2018 – Solicita que a cada dia fique um motorista de plantão no posto médico, de autoria do
Vereador José dos Santos Lima. Não havendo mas matéria a ser apresentada o Sr. Presidente deu
por encerrado o expediente e declarou aberto o Tema Livre – Fazendo uso da palavra o Vereador
José dos Santos – Saudou aos presentes, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade de
começar o segundo período legislativo, disse que na hora de criticar, critica, e na hora de
parabenizar também, parabenizou o gestor pelo o carro fumasse, que há vários dias está passando
na ruas, pediu que o Sr. Prefeito coloque um motorista para ficar de plantão no posto médico, pois
já aconteceram casos de chegar pessoas doentes e não ter motorista para socorrer, falou sobre a
falta de calçamento que o Sr. Prefeito não fez, pediu que o mesmo olhe pela população carente do
município. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Jardel Galdino – Saudou a todos, falou
sobre o carro fumasse que já passou em quase cem por cento da cidade, e sobre as prevenções
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que está sendo feita para evitar a dengue, parabenizou ao prefeito pela aquisição de maquinas e
silos para os agricultores do município, falou sobre as redes de esgotos que estão sendo feita, falou
sobre os banheiros que estão sendo feitos no ginásio poliesportivo, disse que foi entregue o carro
para o programa bolsa família para melhorar o atendimento à população, e finalizou explicando que
a prefeitura já começou a colocar água em alguns pontos na zona rural e urbana. Em seguida fez o
uso da palavra o Vereador José Nivanildo – Saudou a todos, agradeceu a Deus por mais uma
oportunidade de estar presente no início do segundo período legislativo, falou que os vereadores
tem que ficar de olho nas maquinas da prefeitura, falou sobre o dinheiro que tem na conta da ação
social, fez um balanço de valores que entraram na conta da prefeitura em anos passados, que os
prefeitos da região estão sempre apresentado obras, e o de Baraúna não apresentou nada, disse
que não vê nada sendo feito pelo sport de Baraúna e finalizou dizendo que sempre irá mostrar as
coisas do município com realidade. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Antônio Maciel –
Saudou os presentes, falou sobre o fato que aconteceu no posto médico que foi o roubo do veículo,
disse que foi colocado um diarista, para ficar vigiando os veículos do posto médico, falou sobre a
questão de ficar motoristas de plantão no posto médico , que está faltando organização nessa
questão, falou sobre a falta de medicamentos na secretaria de saúde, falou sobre o carro que o
vereador Jardel Galdino trabalha e finalizou falando sobre as maquinas para fazer barreiros e das
manilhas. Em seguida Fez o uso dos dois minutos o Vereador Reginaldo Rodrigues, onde mesmo
requereu votos de profundo pesar pelo falecimento do jovem Joalyssom e do senhor Chiquinho
Barbosa, que faleceram recentemente em nossa cidade. Não havendo mais vereadores inscritos o
Sr. Presidente deu por encerrado o tema livre e declarou aberto a Ordem do Dia. Não havendo
nenhuma matéria a ser discutida ou 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 03
de Agosto de 2018.
____________________________
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______________________________ ____________________________ José Nivanildo da Silva
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