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 4ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 31 de Agosto de 2018.
As 19h00min horas do dia trinta e um do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (31.08.2018),
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 dos Santos Lima, Antônio Maciel Silva Dantas, Reginaldo Rodrigues de Lima,
Antônio Lunguinho de Almeida, Jardel Galdino de Oliveira, José Nivanildo da Silva Souza e José
Ubaldino de Sousa. Sendo registrada a ausência injustificada do vereador 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 100 e, ato continuo, do 1º Secretário para 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 qualquer correspondência a ser lida, o Sr. Presidente pediu que fosse
feita a leitura do Projeto de Lei nº011/2018 – Regulamenta os benefícios eventuais da política de
assistência social do município de Baraúna/PB e dá outras providências, de autoria do Poder
Executivo, bem como solicitando Senhores Vereadores que apresentassem suas proposituras.
Requerimento nº. 043/2018 – Solicita urgentemente a limpeza do açude na comunidade Cabeça do
Boi e Requerimento 044/2018 – Solicita que seja feita ao lado da academia da saúde, quiosque
padrões, acompanhados de bancos para atender a população, ambos, de autoria do Vereador
Jardel Galdino de Oliveira. Requerimento nº. 045/2018 – Solicito com urgência da Prefeitura
Municipal a instalação de lixeiras seletivas em locais públicos, escolas e creches, com o objetivo de
incentivar a educação ambiental em na cidade e Requerimento nº. 046/2018 – Solicita do Poder
Executivo Municipal através da Secretária Municipal de Turismo que inclua nas festividades do
evento dos Baraunenses atrações religiosas (gospel) católicos, ambos, de autoria do Vereador
José Nivanildo da Silva Souza. Projeto de Lei nº. 008/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal
a denominar logradouro Público e dá outras providências, de autoria do vereador Antônio
Lunguinho de Almeida. Não havendo mais matéria a ser apresentada, o Sr. Presidente deu por
encerrado o expediente e declarou aberto o Tema Livre. Fazendo uso da palavra o Presidente do
Conselho Tutelar de Baraúna Wellington Santos, saudou a todos os presentes agradeceu ao
Senhor Presidente pelo espaço cedido ao mesmo, fazendo explicações e agradecendo aos
vereadores pela criação do Projeto de Lei contra as drogas. Em seguida fez o uso da palavra o
Vereador José dos Santos – Saudou aos presentes, parabenizou o Sr. Presidente pelo bom
trabalho à frente desta Casa Legislativa, agradeceu a presença do Conselho Tutelar na reunião,
falou sobre os carros novos que chegaram no Município, mas não chega uma ambulância
equipada, para atender a população, disse que o Prefeito não está agradando a maioria da
população, o que é de precisão o Prefeito não faz, finalizou pedindo que o Sr. Prefeito compre um
carro para Secretaria de Esportes. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José Nivanildo –
Saudou a todos, falou sobre alguns repasses ao Município, sobre a ambulância que foi uma
emenda de um Deputado para o Município, falou sobre a empresa que está fazendo a obra da água
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em Baraúna/PB, que é irresponsável e deixaram a cidade cheia de buraco, pediu que a população
não se engane com palavras bonitas de alguns políticos que estão prometendo a água e não traz,
falou da saúde do Município, disse que veio mais de 300 mil reais para comprar equipamentos para
os PSF 1 e 2, e finalizou dizendo que é contra os gestores contratarem familiares. Em seguida fez o
uso da palavra o Vereador Jardel Galdino – Saudou a todos, falou que o Prefeito está colocando
água em vários pontos da cidade, disse que as obras da CAGEPA, já voltaram, falou sobre o
garantia safra, disse que já começou a limpeza de alguns poços, falou sobre os carros novos que
foram entregues aos secretários do Município, falou sobre a entrega de bolas no Sitio do Mendes e
finalizou falando sobre a campanha de vacinação que a Secretaria do Município realizou. Em
seguida fez o uso da palavra o Vereador Antônio Maciel - Saudou a todos os presentes, falou sobre
a saúde do Município, falou sobre o requerimento de sua autoria pedindo um seletivo para os
motoristas e que ainda não teve resposta, falou sobre a física dos idosos que acabou, explicou que
mandou vários oficio ao Poder Executivo, a Secretário de Esportes e a Secretaria de Saúde,
finalizou falando sobre que é seu direito e dever ao Poder Executivo. Em seguida Fez o Sr.
Presidente, Vereador José Jandir convidou o Vice-Presidente, Vereadora Antônio Lunguinho para
assumir a Presidência em quanto fazia uso da Tribuna pelo 02 (dois) minutos, tecendo alguns
comentários administrativos e legislativos. Não havendo mais Vereadores inscritos, o Sr. Presidente
deu por encerrado o tema livre e declarou aberto a Ordem do Dia. Requerimento nº. 040/2018 –
Solicita ampliar as paredes que cercam o tanque do Moreira, em altura de aproximadamente 1
metro e Requerimento 041/2018 – Solicita a construção de calçamento na Rua José Cônego de
Barros, ambos, de autoria do Vereador Antônio Maciel Silva Dantas. Sendo discutido pelos
Vereadores, Antônio Maciel, Jardel Galdino e José Nivanildo, sendo os mesmos aprovados por
unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº. 042/2018 – Solicita construção de um
bebedouro na quadra de esporte na comunidade Mendes neste Município, de autoria do Vereador
José Nivanildo da Silva Souza, sendo discutido pelos Vereadores, Jardel Galdino, José Nivanildo e
Antônio Maciel, logo após a discussão foi posto em votação sendo aprovado por unanimidade dos
Vereadores presentes. Projeto de Lei nº. 005/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a
denominar logradouro Público e dá outras providências e Projeto de Lei nº. 006/2018 – Autoriza o
Poder Executivo Municipal a denominar logradouro Público e dá outras providências, ambos, de
autoria do vereador Jardel Galdino de Oliveira, sendo discutido pelos Vereadores, Reginaldo
Rodrigues, Jardel Galdino, Antônio Maciel, José dos Santos e José Nivanildo, sendo aprovados por
unanimidade dos Vereadores presentes. Projeto de Lei nº. 007/2018 – Institui a semana municipal
de prevenção conscientização e combate ao uso de drogas, de autoria de todos os Vereadores,
discutido por José dos Santos, Antônio Lunguinho, José Nivanildo, Antônio Maciel e Reginaldo
Rodrigues, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Projeto de Lei nº 010/2018
– Dispondo sobre a autorização a concessão de subvenção a instituições de longa permanência
para idosos visando auxiliar na cobertura de despesas com a assistência de idosos em condições
de vulnerabilidade econômica e/ou social do município de Baraúna e dá outras providências e
Projeto de Lei nº 011/2018 - Regulamenta os benefícios eventuais da política de assistência social
do município de Baraúna/PB e dá outras providências, ambos, de autoria do Poder Executivo
Municipal, discutidos pelos Vereadores, Antônio Maciel, José dos Santos, Reginaldo Rodrigues,
José Nivanildo, Jardel Galdino, Antônio Lunguinho, sendo aprovado por unanimidade dos
Vereadores presentes. O Projeto de Lei nº 011/2018, foi discutido e posto em votação nesta
Sessão em comum acordo do Plenário, por se tratar de uma matéria de extrema urgência, onde
foram discutidos pelos Vereadores, José dos Santos, Antônio Lunguinho, José Nivanildo, Antônio
Maciel e Reginaldo Rodrigues, logo após foi colocado em votação, sendo aprovado por
unanimidade dos Vereadores presentes. Não havendo mais nenhuma matéria a ser discutida ou
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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 14 de Setembro de 2018.
____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
______________________________ ____________________________ José Nivanildo da Silva
Souza Antônio Maciel da Silva Dantas
1º Secretário 2º Secretário

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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