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ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA/1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2019
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 22 de março de 2019.
As 19h00min horas do dia vinte e dois do mês de março do ano de dois mil dezenove (22.03.2019),
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 dos Santos Lima, Reginaldo Rodrigues de Lima, Ivan Gomes da Silva, José
Ubaldino de Sousa, Antônio Lunguinho de Almeida, Jardel Galdino de Oliveira e José Nivanildo da
Silva Souza. Sendo registrada a ausência injustificada do Vereador Antônio Maciel Silva Dantas.
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 Jardel
Galdino de Oliveira para exercer as atribuições da 2ª Secretaria, passando o Vereador José
Nivanildo da Silva Souza a ocupar a 1ª Secretaria em substituição ao titular, Antônio Maciel Silva
Dantas Vereador Antônio Maciel Silva Dantas. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente
solicitou do 2º Secretário em substituição para fazer a leitura do Salmo Bíblico e, ato continuo,
solicitou do 1º Secretário em substituição para efetuar a leitura da Ata da última Sessão Ordinária,
sendo a mesma aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes sem qualquer manifestação.
Dando sequência a Sessão, o Sr. Presidente declarou aberto o Expediente, solicitando do 1º
Secretário em substituição que efetuasse a leitura da matéria do Projeto de Lei nº 007/2019 –
Instituindo a Procuradoria Geral do Município de Baraúna/PB, de autoria do Chefe do Poder
Executivo. E seguida o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que apresentassem suas
proposituras: Requerimento nº. 012/2019-Solicita construção de uma praça no Conjunto José Líbio
Dantas, ao lado do ginásio poliesportivo Joselito de Oliveira e Requerimento nº. 013/2019-Solicita
que seja criado um banco de sementes e um viveiro de mudas no nosso Município, ambos de
autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira. Requerimento nº. 014/2019-Solicita a manutenção
das estradas do Município, como também as podas das árvores que estão caindo sobre as
estradas da zona rural que dá acesso à cidade e Requerimento nº.015/2019-Solicita a manutenção
da estrada rural que inicia ao lado da Casa de Zé Severino e finaliza na Casa da saudosa Dona
Benta, a segunda estrada que dá início na casa de Dessio Italiano, passando por Terezinha Batista,
ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Sousa. Requerimento nº. 016/2019-Solicita
que seja visto e cuidado, os animais abandonados, como os cachorros e gatos de nossa cidade e
Requerimento n.017/2019-Solicita que seja atribuída a natureza salarial dos professores do
município de Baraúna/PB, as vantagens como quinquênio e especialização, a fim de permitir no
cálculo para sua aposentadoria, ambos de autoria do Vereador Reginaldo Rodrigues de Lima.
Requerimento nº. 018/2019-Votos de profundo pesar aos familiares da Senhora Isabel Gomes de
Lima, de autoria do Vereador Antônio Lunguinho de Almeida. Não havendo mais matérias a serem
apresentadas, o Sr. Presidente deu por encerrado o expediente e declarou aberto o Tema Livre,
fazendo uso da palavra o Vereador José dos Santos-Saudou a todos, agradeceu ao Deputado Frei
Anastácio por visitar sua casa onde discutiu vários assuntos com o mesmo, citando a reforma da
previdência e demais assunto do Município com o Deputado, falou sobre o tanque do Moreira, e
disse que o Prefeito atendeu um requerimento de sua autoria, finalizou falando sobre as muriçocas
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que já está uma epidemia muito grande na cidade. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador
Jardel Galdino-Saudou a todos, falou sobre as placas que foram colocadas nos reservatórios de
água, falou sobre as muriçocas e que também estão sendo feito o trabalho de prevenção a dengue
no Município, e demais doenças, falou sobre a questão dos animais soltos nas ruas, sobre a
empresa da obra da água, que já está sendo feito a limpeza nas ruas, disse que a Prefeitura já está
colocando água em algumas caixas de água, falou da ambulância que já foi entregue ao Município,
disse que os médicos estão atendendo normalmente nos postos de saúde e finalizou falando sobre
o campeonato de futsal que está sendo realizado. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador
José Nivanildo–Saudou a todos, falou sobre o dia mundial da água, e sobre a importância dela na
vida dos seres humanos, falou dos reservatórios de água do Município, falou sobre as ruas que
estão todas abertas que a empresa que faz a obra da água deixou, que a cidade está totalmente
intransitável, finalizou falando dos animais soltos nas ruas e das placas que foram colocadas nos
reservatórios de água. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Ivan Gomes-Saudou a todos,
falou sobre a contratação dos agentes de saúde, que estava precisando faz muito tempo, falou
sobre as placas que foram colocadas nos reservatórios de água, falou sobre os cachorros que
estão soltos na rua, sobre o sinal de tv local, falou da ambulância e sobre a firma que está fazendo
a obra da água. Em seguida cedeu 05 minutos do seu tempo para o representante da Ong Nova
Baraúna, onde o mesmo falou sobre a situação dos animais solto nas ruas. Em seguida utilizaram o
tempo dos dois minutos os Vereadores: Jardel Galdino, Reginaldo Rodrigues e José Ubaldino. 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. 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, participaram da discussão
os Vereadores: Ivan Gomes, José dos Santos e Jardel Galdino, sendo os mesmos aprovados por
unanimidade dos Vereadores presentes. 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, participaram da discussão os
Vereadores: Antônio Lunguinho, Ivan Gomes Jardel Galdino e José Nivanildo, sendo aprovados por
unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº. 004/2019-Solicita 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, participaram da discussão os Vereadores: Reginaldo Rodrigues, Jardel Galdino e
José dos Santos, sendo aprovados por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento n.
018/2019-Votos de profundo pesar aos familiares da Senhora Isabel Gomes de Lima, de autoria do
Vereador Antônio Lunguinho de Almeida, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores
presentes. Em seguida o Senhor Presidente comunicou ao Plenário que seria colocado em
julgamento a Prestação de Contas anuais, inerente ao exercício financeiro de 2017, de
responsabilidade do Sr. Manassés Gomes Dantas, Gestor Municipal, cujo prazo limite seria nesta
data, PROCESSO ELETRONICO TC Nº 06240/18. Comunicou ainda aos Senhores Vereadores
que o Processo foi apresentado na Sessão do dia 23/11/2018, através do OFICIO Nº.
1.372/2018–SECPL, a qual esteve na Secretaria da Casa a disposição de todos até o dia
20/12/2018, quando teve início o recesso legislativo, bem como de 20/02/2019, início dos trabalhos
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legislativo até este momento. Muito embora não tenha constado da Ata da última Sessão do dia
08/03/2019. Antes de iniciar a discussão da referida prestação de contas, o Vereador José
Nivanildo da Silva Sousa, questionou do Senhor Presidente que o Parecer e Projeto de Decreto
Legislativo não podia ser votado porque estavam errados, já que as Comissões não tinham sido
formadas e que a Comissão de Finanças do biênio anterior não podia atuar neste biênio, sendo
acompanhado pelo Vereador Ivan Gomes da Silva, gerando uma discórdia sobre o assunto
levantado pelos citados Vereadores. O Senhor Presidente registra que foi comunicado aos
Vereadores presentes na segunda Sessão Ordinária que o Processo estava sob exame e
responsabilidade da Comissão de Finanças e Orçamento do biênio anterior para oferecer parecer e
apresentar respectivo Projeto de Decreto Legislativo, já que não houve a formação das Comissões
Permanentes para o biênio 2019/2010 na primeira Sessão, ficando para a Sessão seguinte, o que
não também não ocorreu naquela oportunidade em face da ausência dos Vereadores José dos
Santos Lima; Reginaldo Rodrigues de Lima e Ivan Gomes da Silva. Sem que houvesse consenso,
o Senhor Presidente, depois de ouvir o Assessor Jurídico da Casa decidiu em colocar em
discussão e votação o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2019, que recomendava pela
aprovação das citada prestação de contas em harmonia com o Parecer do TCE, sob sua
responsabilidade, o qual, depois dos debates discursivos em Plenário, foi colocada em votação
nominal, na forma do Regimento Interno, sendo aprovado por 05 (cinco) votos a favor dos
Vereadores: Antônio Lunguinho de almeida; José Ubaldino de Souza; Reginaldo Rodrigues de
Lima; Jardel Galdino de Oliveira e José Jandir de Pontes Cândido, e 03 (três) votos contrários dos
Vereadores: José Nivanildo da silva Sousa, Ivan Gomes da Silva e José dos Santos Lima. Nesta
condição, foi aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2019, bem como sendo mantida a
aprovação nos termos do Parecer do TCE. 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 05 de Abril de 2019.
____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
______________________________ ____________________________ Antônio Maciel Silva
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
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