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ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 23 de Novembro de 2018.

As 19h00min horas do dia vinte e três do mês de novembro do ano de dois mil e
dezoito(23.11.2018), 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 Ubaldino de Sousa, José dos Santos Lima,Antônio Maciel
Silva Dantas, Ivan Gomes da Silva, Reginaldo Rodrigues de Lima, José Nivanildo da Silva Souza,
Jardel Galdino de Oliveira. Sendo registrada a ausência injustificada do vereador: Antônio
Lunguinho de Almeida. 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 que efetuasse a leitura do Salmo Bíblico 110e, 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 seqüência aos
trabalhos, o Sr. Presidente declarou aberto o Expediente, solicitando do 1º secretário que efetuasse
a leitura das mensagens das matérias recebidas: Oficio nº. 609/2018-Da Secretaria de Estado de
Infraestrutura; Oficio nº. 1.372/2018–SECPL, encaminhando o processo eletrônico TC-06240/18,
referente a prestação de contas desse Município, exercício de 2017, de responsabilidade do Gestor
Manassés Dantas. Projeto de Lei nº. 015/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar
aos agentes de combate as endemias a receber 40% de insalubridade e outras providências, de
autoria do Poder Executivo Municipal. Requerimento de antecipação da Mesa Diretora 2019/2020.
Não havendo mais correspondências para serem lidas, o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores
que apresentassem suas proposituras ou matérias: Requerimento nº. 062/2018 – Solicita com
urgência o concerto e limpeza do tanque de água na comunidade rural do Mendes e Projeto de Lei
nº. 013/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar Logradouro Público e dá outras
providências, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira; Requerimento Verbal nº.
063/2018 – Solicita doação de Kimonos, para os praticantes deste esporte, no município de
Baraúna, de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Souza. Em seguida o senhor Presidente
deu por encerrado o expediente e declarou aberto oTema Livre. Fazendo o uso da palavra o
Vereador Jardel Galdino – Saudou a todos os presentes, falou da morte trágica do Ex Prefeito
Alyson Azevedo, destacando a grande importância de Alyson no nosso município, falando da sua
tristeza imensa, pela perca desse grande cidadão. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador
Ivan Gomes– Saudou a todos, falou do calçamento Luís Moreira Dantas, agradecendo ao prefeito
pelo concerto da mesma, pediu ao senhor Prefeito que fale com o responsável pela a obra da água,
para tirar as terras das ruas, falou da perca do seu sobrinho o Ex Prefeito Alyson Azevedo,
agradeceu em nome da família, a todos os Baraunenses, que compareceram ao sepultamento e
deram total apoio aos familiares, finalizou falando da importância de Alyson para o Município. Em
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seguida fez o uso da palavra o vereador José Nivanildo- Saudou a todos agradeceu a presença de
cada um, como também aos que assistem pela internet, agradeceu ao Poder Executivo, por
atender o seu pedido, onde foi feita toda iluminação na entrada da cidade, falou do projeto dos
agentes de endemias, falou sobre o motivo por ter votado novamente no senhor Presidente Jandir,
disse que colocou um total de 60 requerimentos, 32 ofícios, cobrando demandas para o município,
falou da empresa que está fazendo a obra da água, que tem que ser refeito os calçamentos,
finalizou falando do esporte do município. Em seguida utilizou o tempo de dois minutos o Vereador:
Antônio Maciel Silva Dantas. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito, 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: Requerimento nº. 057/2018 – Solicita a restauração da feira livre,
passando todos os bancos a ficar só na Rua Getúlio Vargas, com blocos sinalizados, como também
uma melhor organização para os feirantes e a população e Requerimento nº. 058/2018 – Solicita a
colocação de postes e bancos no canteiro da Rua João Arthur de Melo, tendo como de referência o
restaurante de Reginaldo, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira, sendo
discutidos pelos Vereadores: José dos Santos, Jardel Galdino, José Nivanildo, Ivan Gomes e
Antônio Maciel e aprovados por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº.
059/2018 – Solicita que os Conselhos Municipais que forem formados, o Poder Legislativo seja
incluído, sendo indicado um vereador da situação e um da oposição e Projeto de Lei nº. 012/2018 –
Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar logradouro público e da outras providências,
ambos de autoria do Vereador Ivan Gomes, discutido pelo mesmo aprovado por unanimidade dos
Vereadores presentes. Requerimento nº. 060/2018 – Solicita com urgência a realização da limpeza
das margens da Lagoa da Caraibeira e Projeto de Lei nº.011/2018 – Concede título de cidadania
Baraunense e dá outras providências, ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva
Souza, discutidos pelos Vereadores: Ivan Gomes, Jardel Galdino, José Nivanildo e Antônio Maciel,
sendo aprovados por unanimidade dos Vereadores presentes. Projeto de Lei nº. 015/2018 –
Autoriza o Poder Executivo Municipal, concedendo aos agentes de combate as endemias 40% de
insalubridade e outras providências, discutido pelos Vereadores: Jardel Galdino e Ivan Gomes,
sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº.061/2018 – Votos de
Profundo pesar aos familiares do senhor Alyson José da Silva Azevedo, de autoria de todos os
Vereadores, discutido por todos os Vereadores presentes, sendo aprovado por unanimidade dos
Vereadores presentes. Em seguida o Senhor Presidente colocou em discussão e votação o
Requerimento de Antecipação da Eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2019/2020, de autoria
dos Vereadores: José Jandir de Pontes Cândido, Jardel Galdino de Oliveira, José Ubaldino de
Sousa, Antônio Maciel Silva, José Nivanildo da silva Souza, Ivan Gomes da Silva, José dos Santos
Lima e Reginaldo Rodrigues de Lima, depois de várias manifestações favoráveis ao pleito, foi
aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes a Sessão. Aprovado o Requerimento, o Sr.
Presidente suspendeu a Sessão por 10 (dez) minutos para apresentação e requerimento de
registro de chapas completas para concorrem ao pleito eleitoral para Mesa Diretora do Poder
Legislativo, correspondente ao segundo biênio 2019/2020. Retomados os trabalhos da Sessão, eis
que foi apresentado requerimento de apenas uma chapa completa para os seguintes cargos e
candidatos: Presidente- José Jandir de Pontes Cândido; Vice-Presidente- Ivan Gomes da Silva;
Primeira Secretaria- Antônio Maciel Silva e Segunda Secretaria-José Nivanildo da silva Souza. Em
seguida, o Sr. Presidente esclareceu ao Plenário que a votação seria secreta, conforme regulado
pelo Regimento Interno, pedindo a Secretária da Casa, juntamente com Assessor Jurídico para
providenciarem as cédulas no formato de Chapa Única, que depois de prontas, foram apresentadas
aos Vereadores e devidamente rubricadas pelos membros da Mesa Diretora. Dando
prosseguimento ao processo eleitoral o Sr. Presidente convidou nominalmente pela ordem
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alfabética cada Vereador a proferir seu voto, o qual foi depositado em uma urna no Parlatório.
Concluída a votação, o Sr. Presidente convidou os Vereadores: José dos Santos Lima e Reginaldo
Rodrigues de Lima para servirem de escrutinadores, com auxilio do Assessor Jurídico Edvaldo
Pereira Gomes, que depois da conferência e contagem das cédulas constantes na urna, a Chapa
Única obteve 10 (dez) votos a favor, sendo a mesma declarada vencedora para dirigir a Mesa
Diretora deste Poder Legislativo durante o biênio 2019/2020, composta pelos seguintes membros:
Presidente- José Jandir de Pontes Cândido; Vice-Presidente- Ivan Gomes da Silva; Primeira
Secretaria- Antônio Maciel Silva e Segunda Secretaria- José Nivanildo da silva Souza, cuja posse
ocorrerá no dia 01/01/2019, em horário a ser definido. Concluído o processo eleitoral acima
declinado e declarados os eleitos, o Sr. Presidente facultou a palavra aos senhores Vereadores
para manifestações sobre a eleição, tendo todos os presentes no Plenário proferidos palavras de
apoio favoráveis ao pleito realizado, parabenizando os eleitos e desejando sucesso na nova
gestão, tendo todos os eleitos formulados agradecimentos aos pares que os elegeram de forma
unânime, inclusive, o Presidente atual e futuro, se comprometendo a imprimir os esforços no
sentido de melhorar cada vez mais a Gestão da Casa, pedindo a compreensão e colaboração de
todos os Vereadores, servidores e apoiadores para juntos realizarem uma grande administração,
porque a Câmara é de todos. Não havendo mais 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 07de novembro de 2018.
____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
______________________________ ____________________________ José Nivanildo da Silva
SouzaAntônio Maciel da Silva Dantas
1º Secretário2º 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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