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 6ª SESSÃO ORDINÁRIA/1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2019
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 03 de maio de 2019.
As 19h00min horas do dia três do mês de maio do ano de dois mil dezenove (03.05.2019),
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, Ivan Gomes da Silva, José dos Santos Lima,
Reginaldo Rodrigues de Lima, Jardel Galdino de Oliveira e José Nivanildo da Silva Souza. Sendo
registrada a ausência injustificada dos Vereadores: Antônio Maciel Silva Dantas, 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, convidando o Vereador José
Nivanildo da Silva, 2º Secretário para responder pela 1ª Secretaria, em substituição ao titular, bem
como, convidou o Vereador Jardel Galdino para compor a Mesa, na condição de 2º Secretário.
Dando sequência aos trabalhos, o Presidente solicitou do 2º Secretário em exercício para efetuar a
leitura do Salmo Bíblico 12 e, ato contínuo, 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 continuidade a Sessão, o Sr. Presidente declarou aberto o
Expediente, mas em não havendo nenhuma correspondência recebida, solicitou dos Vereadores
que apresentassem suas proposituras: Requerimento nº. 029/2019-Solicita ao Governo do Estado
junto com a Secretaria de Educação e Planejamento, a ampliação da Escola Estadual “Severino
Pereira Gomes” e a ampliação do Ginásio Poliesportivo Estadual “Joseilton Alves da Paixão” e o
Requerimento nº. 030/2019-Votos de Profundo Pesar aos familiares da Senhora Maria Baichó dos
Santos, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira. Requerimento nº.
028/2019-Solicita que providencie junto ao Departamento de Infraestrutura do Município a pintura
das faixas de pedestres das ruas de nossa cidade e a reconstrução das mesmas em muitos locais
em que estão apagadas, como também, fazer reformas nos redutores de velocidade da zona
urbana e o Projeto de Lei nº. 003/2019-Institui o Programa “Vereador Mirim a Câmara vai à Escola”
e dá outras providências, ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Sousa. Não
havendo mais matérias para apresentação, o Sr. Presidente deu por encerrado o expediente e
declarou aberto o TEMA LIVRE, fazendo o uso da palavra o Senhor José Fidelis de Sousa FilhoSaudou a todos e fez alguns esclarecimentos da retirada de água nos açudes do Município por
carros pipas de outros Municípios. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José dos SantosSaudou a todos, falou a respeito da retirada de água dos açudes do Município, falou que o Prefeito
em três anos de mandato até agora não fez nada, Município que é tão pequeno e fácil de
administrar, disse que ele enganou a população, quando disse que tinha um sonho de ser Prefeito
de Baraúna, parabenizou a todos os trabalhadores pela passagem do seu dia, finalizou falando
sobre a reforma da previdência e que se for aprovada será um desastre para as pessoas mais
carentes. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Jardel Galdino – Saudou a todos os
presentes e internautas que estão assistindo a Sessão, falou sobre a festa de emancipação,
explicando tudo que foi realizado, durante os três dias de festa, nas áreas da educação, saúde e
demais áreas, disse que esteve fazendo uma visita no Sítio do Mendes com a equipe do orçamento
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democrático, falou que o Município hoje tem água de boa qualidade nos açudes e barreiros, e
finalizou agradecendo o espaço. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Ivan Gomes-Saudou
a todos, falou sobre a festa de emancipação política do Município, onde não foi feita nenhuma
homenagem ao saudoso Ex-Prefeito Alyson Azevedo, que ele e sua família merecia essa
homenagem, falou do esporte que não tem mais, que Baraúna está esquecida, falta trabalho por
parte do senhor Prefeito, que ele só pensa nas propriedades dele, parabenizou a apresentação da
fanfarra, durante as festividades de emancipação, e finalizou falando da questão da retirada de
água dos açudes do Município, que é um assunto delicado e tem que analisar direito essa situação.
Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José Nivanildo-Saudou a todos, falou sobre a questão
da retirada de água dos açudes do Município, que é a favor que só os carros pipas públicos retirem
a água dos açudes, falou sobre o estado de mau conservação do mercado público e também sobre
a sujeira do mictório público, disse que o Prefeito não está sabendo trabalhar, cobrou os
empreendimentos para o Município, falou sobre a falta de veículos para os desportistas, e finalizou
dizendo que o Município é carente e precisa de ajuda do Poder Público. 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
008/2019-Institui a gratificação Hórus por exercício da atividade no programa qualificar – SUS no
âmbito do município de Baraúna/PB e dá outras providências e Projeto de Lei nº 009/2019-Dispõe
sobre o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências, ambos de autoria do Poder Executivo
Municipal, sendo discutido pelos Vereadores: José Nivanildo, Ivan Gomes, Jardel Galdino, José dos
Santos e Antônio Lunguinho, foram aprovados por unanimidade dos Vereadores presentes.
Requerimento nº. 024/2019-Solicita a construção de um auditório com sala de vídeo, na Escola
Municipal de Educação Infantil “Rufina Maria da Conceição” e Requerimento nº. 025/2019-Solicita
ao Poder Executivo junto com a Secretaria de Saúde, a criação de um banco de doadores de
sangue no nosso Município, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira, sendo
discutido pelos Vereadores: Ivan Gomes, Jardel Galdino e José dos Santos, foram aprovados por
unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº. 026/2019-Solicita que seja enviado
oficio ao excelentíssimo Senhor Prefeito Manassés Gomes Dantas, com cópia para a Secretária de
Saúde do Município, solicitando a possibilidade da criação da casa do idoso neste município e
Requerimento nº. 027/2019-Solicita de tornar obrigatório o cântico do Hino Nacional nas escolas
pertencentes à rede municipal de ensino, o qual será tocado no início e no fim de semana, ambos
de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Sousa, sendo discutido pelos Vereadores: Jardel
Galdino, Ivan Gomes e José dos Santos, aprovados por unanimidade dos Vereadores presentes.
Requerimento nº. 030/2019-Votos de Profundo Pesar aos familiares da Senhora Maria Baichó dos
Santos, sem manifesta, foi aprovado 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 17 de Maio de 2019.
____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
____________________________ ____________________________ Antônio Maciel Silva Dantas
José Nivanildo da Silva Sousa
1º Secretário 2º Secretário

Rua Pedro Matias de Souza, S/N - Centro - Baraúna
CEP: 59.180-000 - email: contato@camarabarauna.pb.gov.br

2/3

Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR FRANCISCO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido

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)

3/3

