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 4ª SESSÃO ORDINÁRIA/1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2019
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 05 de Abril de 2019.

As 19h00min horas do dia cinco do mês de abril do ano de dois mil dezenove (05.04.2019),
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: Antônio Maciel Silva Dantas, José dos Santos Lima, Reginaldo Rodrigues de Lima,
José Ubaldino de Sousa, Antônio Lunguinho de Almeida, Jardel Galdino de Oliveira e José
Nivanildo da Silva Souza. Sendo registrada a ausência justificada do Vereador; 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 32 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, Não havendo matérias recebidas, como também materias
do Executivo para apresentação, o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que apresentassem
suas proposituras ou 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.
Requerimento nº.021/2019- Solicita ao Prefeito de Baraúna 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.
Requerimento Verbal n. 023/2019- Solicita que seja colocados manilhas grandes na passagem que
dá acesso ao cemitério público, de autoria do Vereador Reginaldo Rodrigues de Lima. 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 do campeonato municipal de futsal, falou do trabalho de prevenção da dengue, que
está sendo feito no município, falou das conferências que foram realizadas, disse que a Secretária
de Ação Social, esteve me João Pessoa, para capacitação da eleição do Conselho Tutelar, falou da
entrega dos certificados pelo Sebrae do curso realizado para os agricultores, finalizou falando sobre
a preparação para festa de emancipação. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José
Nivanildo – Saudou a todos, falou da importância do papel do Vereador, disse que participou da
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conferência municipal de saúde, falou da cobrança da população em relação a obra da água, e que
a população não vê o trabalho dos vereadores, que deveriam participarem mas das reuniões do
legislativo, pediu ao Poder Executivo que faça uma parceria com o Governo do Estado, e
Secretaria de Agricultura do município, para que seja feito uma distribuição de peixes aos
agricultores já que a maioria dos barreiros e açudes estão cheios em nossa região, falou que tem
que ser feito a reforma e podas das arvores das arvores, que até agora nada foi feito, agradeceu ao
prefeito por ter dado as horas de tratores aos agricultores do município e finalizou falando de alguns
valores dos repasses do FPM ao município de Baraúna. Não havendo mas 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. 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,
onde o mesmo participou da discussão, em seguida foi colocado em votação, sendo aprovado por
unanimidade dos Vereadores presentes. 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, onde o mesmo participou da discussão,
sendo colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes.
Requerimento n. 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, as vantagens como quinquênio e
especialização, a fim de permitir no cálculo para sua aposentadoria, ambos de autoria do Vereador
Reginaldo Rodrigues de Lima, o mesmo participou da discussão, em seguida foi posto em votação,
sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de Lei n.007/2019 – Institui a
procuradoria geral do órgão do município de Baraúna como órgão da administração superior e dá
outras providencias, participaram da discussão os Vereadores os vereadores; José Nivanildo e
Jardel Galdino, não havendo mas discussão foi posto em votação, sendo aprovado por
unanimidade dos Vereadores presentes. Não havendo mas 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 20 de Abril de 2019.
____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
______________________________ ____________________________ Antônio Maciel Silva
Dantas José Nivanildo da Silva Sousa
1º Secretário 2º Secretário
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