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/2º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2018
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 26 de outubro de 2018.
As 19h00min horas do dia vinte e seis do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito
(26.10.2018), 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: Reginaldo Rodrigues de Lima, José dos Santos Lima, Antônio Maciel
Silva Dantas, Ivan Gomes da Silva, Antônio Lunguinho de Almeida, José Nivanildo da Silva Souza,
Jardel Galdino de Oliveira. Sendo registrada a ausência injustificada do vereador José Ubaldino de
Sousa. 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 70 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, solicitando do 1º Secretário a ler as correspondências
recebidas: Oficio nºs 1043;1044/2018 – Da Caixa Econômica Federal. Dando sequência solicitou do
1º Secretário, que fizesse leitura da mensagem do Projeto de Lei nº 013/2018 – Estima a receita e
fixa a despesa do município de Baraúna-PB, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras
providências, de autoria do Poder Executivo Municipal; Projeto de Lei nº. 010/2018 –Dispondo
sobre: Cria o cargo em comissão de Procurador Jurídico na Estrutura Administrativa e
Organizacional do Poder Legislativo Municipal de Baraúna/PB e adota outras providências, de
autoria da Mesa Diretora; Projeto de Resolução nº. 001/2018 – Dispondo sobre: Altera disposições
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Baraúna/PB, e dá outras providências, de autoria da
Mesa Diretora e outros Vereadores; Proposta de Emenda a Lei Orgânica Municipal nº. 001/2018 –
Dispõe sobre: Altera disposições da Lei orgânica Municipal e dá outras providências, de autoria da
Mesa Diretora e outros Vereadores. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou
dos Vereadores que apresentassem suas proposituras: Requerimento nº. 051/2018 - Votos de
profundo pesar aos familiares do Dr. Pedro de Souto (Pedro de Biró), de autoria do Vereador
Antônio Lunguinho de Almeida; Requerimento nº.052/2018 – Solicita construção de meio fio e
calçamento na Rua Francisco Sales Dantas, tendo como ponto de referência os fundos da casa de
Paulo Fidelis e Requerimento nº. 053/2018 – Solicita construção de meio fio e calçamento na
avenida que atravessa as Ruas Joaquim Fidelis da Cruz e Amauri Sales de Melo, tendo como
ponto de referência a casa de João de Mila, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino;
Requerimento nº.054/2018 – Solicita que o Poder Executivo Municipal questione junto a operadora
TIM, a instalação de uma antena de telefonia celular na cidade de Baraúna – PB e Requerimento
nº.055/2018 – Solicita que o Município encaminhe um relatório de notas de produtores dos últimos
dois anos, qual foi a arrecadação municipal com relação ao programa federal de aquisição de
alimentos – P.A.A, qual é o valor que o Município tem destinado para o programa no exercício
financeiro de 2018 e quem são os produtores que realizam a entrega de produtores para este
programa, ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Souza; Requerimento Verbal nº.
056/2018 – Solicita que a Prefeitura disponibilize um funcionário público para ficar à disposição da
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ONG Nova Baraúna, de autoria do Vereador José Jandir de Pontes Cândido; Projeto de Lei nº.
009/2018 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar Logradouro Público e dá outras
providências, de autoria do Vereador Ivan Gomes da Silva. Não havendo mais matéria a ser
apresentada, o Sr. Presidente deu por encerrado o expediente e declarou aberto o Tema Livre,
fazendo o uso da palavra o Vereador Reginaldo Rodrigues – Saudou a todos, agradeceu a votação
expressiva que os seus candidatos obtiveram, falou que o Deputado Wilson Santiago
provavelmente virá a Baraúna entregar uma ambulância, pediu que o Prefeito agilize a obra do
meio fio e calçamento que dá acesso ao Cemitério, agradeceu ao Governador Ricardo por estar
dando continuidade na obra da água e ao deputado Buba por estar empenhado nesta causa,
finalizando dizendo que iria Votar para Presidente em Haddad. Em seguida fez uso da palavra o
Vereador José Dos Santos, saudou a todos, agradeceu a todos pela votação dos eleitores que
votaram em seus candidatos, falou da votação que Luís Couto foi muito boa, finalizou falando da
importância de votar para Presidente em Haddad. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Jardel
Galdino, saudou a todos os presentes, agradeceu também a votação expressiva que seus
candidatos obtiveram, disse que vota no 13/Haddad, que todos os todos os candidatos do Prefeito
foram majoritários, falou do bom trabalho do Governo Lula, parabenizou os professores pela
passagem do seu dia, disse que a Escola fez a comemoração do dia das crianças, parabenizou a
Secretaria de Ação Social pela realização da 5ª Conferência, falou da mobilização do outubro rosa,
falou da nova Dentista que já foi contratada e finalizou que o Prefeito atendeu ao pedido do seu
requerimento. Em seguida fez uso da palavra o Vereador José Nivanildo, saudou a todos disse que
tem muito orgulho de fazer parte do Poder legislativo, relatou os valores de alguns repasses feitos a
Prefeitura, falou da água da Lagoa de Caraibeira, que o Poder Executivo não teve cuidado e
apodreceu, relatou um demonstrativo de valores que tem em caixa na Secretaria de Ação Social,
falou do programa criança feliz, e finalizou falando de um contrato firmado pelo Gestor Municipal
com a Caixa Econômica Federal. Em seguida, fez uso da palavra o Vereador Ivan Gomes da Silva,
saudou a todos, disse que o voto é independente, falou que nunca votou no PT, convidou todos os
Vereadores para inauguração da placa da Escola de Música, falou que está se afastando do bloco
ao qual concorreu na última eleição de 2016, e que agora tomará em novos rumos, disse que está
completando 31 anos de Vereador, que seu trabalho é digno e correto, disse que tem muito serviço
prestado em Baraúna, falou do problema dos quebra-molas do calçamento novo, pediu para os
Vereadores se unirem para resolver esse problema, finalizou dizendo que está tudo errado no
Município, e que precisa ser concertado. Em seguida utilizaram os dois minutos os Vereadores:
Antônio Lunguinho de Almeida; José Nivanildo; Reginaldo Rodrigues e Antônio Maciel. Não
havendo mais nenhum Vereador inscrito, o Sr. Presidente deu por encerrado o tema livre e
declarou aberto a Ordem do Dia, colocando em discussão e votação, Requerimento nº.049/2018 Solicita meio fio e calçamento nas Ruas: Marlene Justino dos Santos, Paulina Vicência da
Conceição e Francisco Felix da Silva, localizadas no Conjunto Severino Gomes da Nobrega e
Requerimento nº.050/2018 – Solicita que seja feita uma passagem molhada no Rio Pedra Vermelha
na terra de João de Toinho, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira, sendo
discutido pelos Ivan Gomes e Jardel Galdino e aprovados por unanimidade dos vereadores
presentes. Projeto de Lei nº. 012/2018 - Dispondo sobre a Política Municipal de Atendimento dos
direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo
Municipal, participaram da discussão os Vereadores: Jardel Galdino, José Nivanildo e Ivan Gomes,
sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº. 051/2018 - Votos
de profundo pesar aos familiares do Senhor Dr. Pedro de Souto (Pedro de Biró), de autoria do
Vereador Antônio Lunguinho de Almeida, tendo todos os Vereadores manifestaram solidariedade
ao trabalho e a importância de Dr. Pedro para o Município de Baraúna, sendo aprovado por
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unanimidade dos Vereadores presentes. 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 09 de novembro 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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