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ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA/1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2019
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 08 de Março de 2019.

As 19h00min horas do dia oito do mês de março do ano de dois mil dezenove (08.03.2019),
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: José Ubaldino de Sousa, Antônio Maciel Silva Dantas, Antônio Lunguinho de Almeida,
Jardel Galdino de Oliveira e José Nivanildo da Silva Souza. Sendo registrada a ausência
injustificada dos Vereadores: José dos Santos Lima; Reginaldo Rodrigues de Lima 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 que efetuasse a leitura do Salmo Bíblico 23 e, ato continuo, solicitou do 1º secretario que
fizesse 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 a leitura das
correspondências recebidas; Oficio nº 010/2019, da Secretaria Municipal de Baraúna/PB. Não
havendo nenhuma matéria do Poder Executivo para apresentação, o Sr. Presidente solicitou dos
Vereadores que apresentassem suas proposituras ou matérias. Requerimento nº 008/2019- Solicita
aquisição de um veículo aberto para ficar à disposição da Secretaria de Infraestrutura e Limpeza
Urbana e Requerimento nº 009/2019-Solicita que seja colocado urgentemente um sistema de
câmera de monitoramento nas principais ruas e na saída da nossa cidade, ambos de autoria do
Vereador Jardel Galdino de Oliveira; Requerimento nº 010/2019-Solicita do Governo Municipal
providências quanto ao abandono do ginásio poliesportivo Joseilton Alves da Paixão e
Requerimento nº 011/2019-Requeremos nos termos regimentais, após ouvido o Plenário, seja
oficiado ao Sr. Prefeito Municipal para que através do Departamento de Energia da Paraíba,
(Energisa), com o objetivo de instalar um poste de iluminação pública no trevo que dá início a BR
169, ambos 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 o Vereador Jardel Galdino-Saudou a todos, falou da ambulância
que o Município foi contemplado, que já chegou, falou que o Prefeito foi até João Pessoa resolver o
problema da empresa que está fazendo a obra da água, disse que ele também foi até João Pessoa
participar de algumas audiências públicas, como também foi até a Cagepa, disse que o Prefeito e a
Secretaria de Ação Social estiveram juntos em uma reunião com os idosos, onde foi resolvido o
local do forró dos idosos, e finalizou falando que a casa da cidadania, estará tirando documentos
para população Baraunense. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José Nivanildo- Saudou
a todos, falou de alguns valores de repasses feitos a Prefeitura do FPM, citando alguns
pagamentos feitos pela Prefeitura, falou da situação precária do ginásio poliesportivo Joseilton
Alves da Paixão, em total abandono, pediu que o Poder Público busque uma solução para resolver
esse problema, falou dos valores gastos com diárias pelo Poder Executivo, e finalizou falando dos
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valores gastos com veículos locados pela mesma. 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; Projeto de Lei nº 001/2019–Dispondo sobre o
serviço de acolhimento familiar e dá outras providências e Projeto de Lei nº. 006/2019-Altera a Lei
nº 493/2017, que institui o Programa de Bolsas aos atletas, denominado “Bolsa Atleta” no
Município, outras providências, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal, sendo discutido
pelos Vereadores, Jardel Galdino, Antônio Lunguinho, José Nivanildo e Antônio Maciel, os quais
foram postos em votação e aprovados por unanimidade dos Vereadores presentes. 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, participando da discussão os Vereadores: Jardel Galdino, José Nivanildo e Antônio
Lunguinho, postos em votação, foram aprovados por unanimidade dos Vereadores presentes.
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, participando da
discussão os Vereadores: José Nivanildo e Jardel Galdino, postos em votação, foram aprovados
por unanimidade dos Vereadores presentes. 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 Lei Maria da Penha, ambos de autoria do
Vereador José Nivanildo da Silva Sousa, participando da discussão os Vereadores, Antônio
Lunguinho, Jardel Galdino e José Nivanildo, postos em votação, foram aprovados por 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 22 de Março de 2019.
____________________________
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Dantas José Nivanildo da Silva Sousa
1º Secretário 2º Secretário

José Jandir de Pontes Cândido
Presidente

Ivan Gomes da Silva
Vice-Presidente

Antonio Maciel Silva Dantas
1º Secretario

José Nivanildo da Silva Souza
2º Secretario

Rua Pedro Matias de Souza, S/N - Centro - Baraúna
CEP: 59.180-000 - email: contato@camarabarauna.pb.gov.br
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

