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ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA/1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2019
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 22 de abril de 2019.

As 19h00min horas do dia vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil dezenove (22.04.2019),
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: Ivan Gomes da Silva, Antônio Maciel Silva Dantas, José dos Santos Lima, Reginaldo
Rodrigues de Lima, José Ubaldino de Sousa, Jardel Galdino de Oliveira e José Nivanildo da Silva
Souza. 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 1º Secretário que
efetuasse a leitura do Salmo Bíblico 20 e, ato continuo, solicitou para ao 2º 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, o senhor Presidente solicitou do 1º Secretário que
efetuasse a leitura das matérias recebidas do Poder Executivo, 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. Em seguida o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores
que apresentassem suas proposituras: 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. Requerimento nº. 026/2019-Solicita que seja enviado oficio a o excelentíssimo
senhor Prefeito Manassés Gomes Dantas, com cópia para a Secretária Municipal de Saúde,
solicitando a possibilidade da criação da casa do idoso neste município e Requerimento nº.
027/2019-Solicita 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. 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 Ivan Gomes-Saudou a todos, falou da saúde do Município, que não colocaram
a ambulância nova para transportar os pacientes, disse que os carros da Prefeitura estão todos
sucateados, que os motoristas só estão fazendo as viagens que querem, falou sobre a
infraestrutura da cidade, que o Prefeito de Baraúna não tem compromisso com a população, disse
que ele só está fazendo o básico, falou da feira livre, que já está desorganizada novamente, disse
que está entrando no terceiro ano de mandato e não teve nenhuma obra grande feita no Município,
finalizou dizendo que sempre estará defendendo o povo. Em seguida fez o uso da palavra o
Vereador José Nivanildo–Saudou a todos, falou de alguns valores do repasse do FPM para o
município de Baraúna, falou sobre a desorganização da feira livre, falou sobre a ambulância que
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ainda não está servindo a população, falou sobre a festa de emancipação, falou sobre o esporte do
Município e finalizou pedindo ao Senhor Presidente para que sejam realizada algumas reuniões na
zona rural do Município. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Jardel Galdino-Saudou a
todos, falou que o Prefeito recebeu um kit de agricultura familiar para o Município, através do
Governo do Estado, disse que foi entregue o peixe para as pessoas carentes do Município na
Semana Santa, falou sobre os animais de rua, que o atendimento com o veterinário já voltou e o
mesmo está atendendo os animais durante alguns dias na semana, falou sobre a programação da
festa de emancipação política, fez um balanço do que o prefeito Manasses Dantas, conseguiu
durante esses quase 03 anos de mandato, falou que já iniciou as inscrições para eleição do
conselho tutelar, disse que a Secretaria de Saúde fez uma reunião, fazendo um balanço em tudo o
que foi investido no ano de 2018. Em seguida utilizou do tempo dos dois minutos o vereador:
Antônio Maciel, 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. 019/2019-Solicita que seja colocado câmera de monitoramento na
entrada e saída das escolas municipais como também nas Secretarias do Município e
Requerimento nº. 020/2019-Votos de profundo pesar aos familiares da Senhora Maria José do
Nascimento (Maria Biá), ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira, sendo discutidos
pelos Vereadores; José Nivanildo, Reginaldo Rodrigues, Antônio Maciel e Jardel Galdino, foi postos
em votação, foram aprovados por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº.
021/2019-Solicita ao Prefeito de Baraúna/PB, Manassés Gomes Dantas um oficio firmando o
compromisso da Gestão Municipal em deixar reservado os 60% dos precatórios do fundo de
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério (FUNDEF)
para os professores, peço que esse oficio seja entregue ao Poder Legislativo de Baraúna e
Requerimento nº. 022/2019- Solicita do Poder Executivo através da Secretaria de Saúde a
organização da atenção materna-infantil nas ações do pré-natal, e puerpério (Período que decorre
desde o parto até que os órgãos genitais e o estado geral da mulher voltem ás condições anteriores
a gestação) e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, em especial no
seu primeiro ano de vida, ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Sousa, sendo
discutidos pelos Vereadores José Ubaldino, Jardel Galdino, Ivan Gomes , José Nivanildo e
Reginaldo Rodrigues, postos em votação, foram aprovados por unanimidade dos Vereadores
presentes. Requerimento Verbal nº 023/2019-Solicita que seja colocado manilhas grandes na
passagem que dá acesso ao Cemitério Público, de autoria do Vereador Reginaldo Rodrigues de
Lima, sendo discutido pelos Vereadores Ivan Gomes, José Nivanildo, Jardel Galdino e Reginaldo
Rodrigues, posto em votação, 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 03 de Maio de 2019.
____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
____________________________ ____________________________ Antônio Maciel Silva Dantas
José Nivanildo da Silva Sousa
1º Secretário 2º Secretário
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