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/1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2019
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 22 de fevereiro de 2019.

As 19h00min horas do dia vinte e dois do mês de fevereiro do ano de dois mil dezenove
(22.02.2019), 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 Lunguinho de Almeida, José Ubaldino de Sousa, José dos Santos
Lima, Antônio Maciel Silva Dantas, Ivan Gomes da Silva, Jardel Galdino de Oliveira, Reginaldo
Rodrigues de Lima e José Nivanildo da Silva Souza. 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 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, solicitando do 1º
Secretário que efetuasse as leitura das correspondências recebidas; Convite Marcha dos
Vereadores, oficio nº.015/2019, Ministério da Defesa Exército Brasileiro, logo em seguida foi feita a
leitura da matéria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº001/2019 – Dispondo sobre o serviço de
acolhimento familiar e dá outras providências. Projeto de Lei nº.003/2019- Concede reajuste salarial
as categorias funcionais do magistério municipal altera quadro de profissionais da educação básica
e adota outras providências. Projeto de Lei nº.005/2019- Dispõe sobre o reajuste salarial aos
agentes comunitário de saúde e de combate a endemias, e dá outras providências. Projeto de Lei
nº.006/2019- Altera a Lei 493/2017 que institui o Programa de Bolsas aos atletas, denominado
“Bolsa Atleta” no Município, outras providências. O Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que
apresentassem suas propositura ou matéria; Requerimento nº. 001/2019 – Solicita construções de
quiosques nas praças Francisco de Adauto e João Ferino e Requerimento 002/2019 – Solicita que
o mercado público municipal, seja aberto diariamente, para que seja vendidos produtos a toda
população, ambos de autoria do Vereador Antônio Lunguinho de Almeida. Requerimento nº.
003/2019- Solicita em caráter de urgência um servidor público municipal, para ficar à disposição da
associação do desenvolvimento artístico e cultural de Baraúna (ADACULBA) Rural FM e
Requerimento Verbal nº.007/2019- Solicita a cagepa que fiscalize a construtora VL Técnico em
engenharia, responsável pela a obra de adutora de abastecimento de água do município de
Baraúna, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira. Requerimento nº.004/2019Solicita recuperação das ruas esburacadas do município e Requerimento nº.005/2019- Solicita que
seja disponibilizado carros para viagens, com pacientes com necessidades especiais, ambos de
autoria do Vereador José dos Santos Lima. Requerimento nº.006/2019- Solicita que seja agilizado o
concerto dos buracos das ruas da cidade, de autoria do Vereador Ivan Gomes da Silva. Projeto de
Lei nº.002/2019- Autoriza o Poder Executivo a instituir obrigatoriedade de cuidar da visão dos
alunos matriculados nas escolas do sistema municipal da rede de ensino e da outras providências e
Projeto de Lei nº.003/2019- Autoriza o Poder Executivo Municipal a disponibilizar Exemplares da
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Lei Maria da Penha, ambos os projetos de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Sousa. Não
havendo mas matérias para apresentação o Sr. Presidente deu por encerrado o expediente e
declarou aberto o Tema Livre – Fazendo o uso da palavra a Senhora Maria José da Cunha –
Saudou a todos, fez alguns esclarecimentos a respeito do forro da terceira idade, como da física
dos idosos também, onde pediu melhorias para os idosos. Em seguida fez o uso da palavra o
Vereador José dos Santos– Saudou a todos, falou sobre a saúde do município que a secretária de
saúde nega os carros a população, disse que o povo que quem colocou eles no poder, que durante
esses dois anos não ver nada que agrade a população, disse que é falta de organização no seu
secretariado, disse que as pessoas que forem mau atendidas podem procura-lo, que ele vai
procurar sempre melhorias para todos. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Reginaldo
Rodrigues- Saudou a todos, falou a respeito da firma que está fazendo a obra da água, disse que
essa firma está destruindo os calçamentos da rua, e ele espera que seja resolvido, disse que a
aposentadoria dos agricultores, está ameaçada que o governo federal quer acabar com as
aposentadorias do BPC, como também aumento de idade para aposentadoria dos professores, que
a solução é pedir ajuda aos deputados federais, que olhe por essa classe de trabalhadoras. Em
seguida fez o uso da palavra o Vereador Jardel Galdino- Saudou a todos, fez alguns
esclarecimentos, sobre os trabalhos feito pelo Poder Executivo, falou sobre as ações que estão
sendo feito contra a dengue, falou sobre o projeto de lei do reajuste aos agentes de endemias,
falou da agricultura, que o prefeito está dando suporte aos agricultores, falou sobre o garantia
sagra, falou sobre os cursos do Senae, juntamente com a secretaria de Ação Social, falou da
infraestrutura, que está sendo passado as maquinas em algumas estradas do município. Em
seguida fez o uso da palavra o Vereador José Nivanildo- Saudou a todos, agradeceu aos Senhor
Presidente pela volta dos trabalhos do Poder Legislativo, falou da empresa que está fazendo a obra
da água em Baraúna, disse que essa empresa é irresponsável, agradeceu a cidadã Maria da
Cunha, por cobrar melhorias para os idosos do município, falou que é a favor do motoristas do
município, disse que a zona rural está toda sem iluminação, em total escuro, e que a zona rural só
é vista em tempo de campanha, finalizou falando que o prefeito tem por obrigação de fazer um
concurso público e sobre o problema do lixão. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Ivan
Gomes- Saudou a todos, falou sobre o Secretário de Esporte, que só faz receber o dinheiro, falou
sobre o ginásio de esportes, como também do campo de futebol, falou da saúde, e como são
levados os pacientes do município, falou do forró dos idosos, que eles merecem respeito, falou dos
carros da prefeitura que estão todos batido e quebrado, disse que Baraúna não tem ambulância e
finalizou falando sobre a rádio do município e do grupo escolar que foi fechado e do sinal de
televisão. Não havendo mas nenhum vereador inscrito, o Sr. Presidente deu por encerrado o tema
livre e declarou aberto a Ordem do Dia: logo após consultar o plenário por se tratarem de matérias
de caráter de urgência o senhor Presidente colocou em discussão e votação as seguintes matérias:
Requerimento nº. 003/2019 – Concede reajuste salarial as categorias funcionais do magistério
municipal altera quadro de profissionais da educação básica e adota outras providências e Projeto
de Lei nº. 005/2019 – Dispõe sobre o reajuste salarial aos agentes comunitário de saúde e de
combate a endemias, e dá outras providências, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal, já
tendo sido autorizado por todos os vereadores, foi posto em votação, sendo aprovado por
unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº. 006/2019 – Solicita que seja agilizado o
concerto dos buracos das ruas da cidade, de autoria do Vereador Ivan Gomes da Silva, sendo
discutido por todos os Vereadores, logo foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade
dos Vereadores. 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 08
de Março de 2019.
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