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 7ª SESSÃO ORDINÁRIA/1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2019
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 17 de maio de 2019.

As 19h00min horas do dia dezessete do mês de maio do ano de dois mil dezenove (17.05.2019),
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 Maciel Silva Dantas, 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 Lunguinho de Almeida, 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, solicitando do 2º Secretário que
efetuasse a leitura do Salmo Bíblico 16 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, solicitando do 1º Secretário que efetuasse a leitura das
correspondências recebidas: Convite do Conselho Tutelar e do adolescente de Baraúna. Em
seguida o Senhor Presidente solicitou do 1º Secretário que efetuasse a Leitura das matérias do
Executivo: Projeto de Lei nº 010/2019-Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei
Orçamentária para o exercício de 2020 e dá outras providências; Projeto de Lei nº.
011/2019-Dispõe sobre: Instituição da semana municipal de prevenção, conscientização e combate
ao uso de drogas e Projeto de Lei nº. 012/2019-Dispõe sobre alteração na denominação da Creche
Rufina Maria da Conceição (Mãe Nega) para Escola Municipal de Educação Infantil Rufina Maria da
Conceição. Logo em seguida o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que apresentassem suas
proposituras ou matérias. Requerimento nº. 031/2019-Solicita doação de três metros de terreno,
aos moradores da Rua Frei Damião e Projeto de Lei nº. 004/2019- Autoriza o Poder Executivo
Municipal a denominar Logradouro Público e dá Outras Providências, ambos de autoria do
Vereador Jardel Galdino de Oliveira. Projeto de Lei nº. 003/2019-Regulamenta a jornada de
trabalho de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem, ou seja: Enfermeiro, Técnico
de enfermagem e Auxiliares de enfermagem e dá outras providências e Projeto de Lei nº.
005/2019- Autoriza o Poder Executivo a instituir o dia municipal do gari e dá outras providências,
ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Sousa. Projeto de Lei nº. 005/2019-Dispõe
sobre: Denomina Prédio Público e adota outras providências, 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, disse que participou da plenária do orçamento democrático,
realizada em Baraúna, e que foram muitas demandas enviada ao Governo do Estado, parabenizou
os Garis pela passagem do seu dia, falou que em quase todas as Secretarias do Município tem
café da manhã, disse que a física da terceira idade voltou a ser realizada através da Secretaria de
Ação Social, parabenizou o Concelho Tutelar pelo bom trabalho na campanha contra as drogas,
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finalizou agradecendo a Deus pelas chuvas que chegaram no nosso município. Em seguida fez o
uso da palavra o Vereador José Nivanildo, saudou a todos os presentes, saudou o Ex-Vereador
Claudio Cassiano presente na Sessão, falou de alguns repasses efetuados pelo FPM a Prefeitura
de Baraúna, citando alguns valores, falou que o Município está precisando ser realizado um
concurso público, falou da água barrenta dos açudes, disse que pediu ao senhor Prefeito que baixe
um decreto proibindo a pesca no açude dos Municípios, falou dos valores que está na conta da
saúde do Município, falou a respeito do pagamento do carro F4000 mil que está locado a Prefeitura,
falou da quantidade de quanto carros de água estão sendo colocado nas casas, que é muito pouco
e finalizou falando das maquinas que está à disposição de uma associação, e que vai investigar
sobre assunto. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José dos Santos, saudou a todos,
parabenizou os Garis pela passagem do seu dia, falou da saúde do Município, que está faltando
remédio para a população, que tem alguns Vereadores que defendem muito o Prefeito e esquece
de defender a população, disse que não ver interesse do Senhor Prefeito em procurar recursos
para o Município, e só vê ele procurando recursos para si próprio, e finalizou dizendo que o povo de
Baraúna não merece o que ele está fazendo com a população. Em seguida fez o uso da palavra o
Vereador Ivan Gomes, saudou a todos, falou do Projeto do Conselho Tutelar de Baraúna, disse que
vai participar da caminhada contra as drogas, que sempre participa da festa do AA, falou da falta de
medicamentos na Secretaria de Saúde, falou sobre a quantidade de água que os carros pipas
estão colocando nas casas, e que é para aumentar essa quantidade por dia, pediu que o Senhor
Prefeito cumpra o que prometeu em cima de carro palanque, falou do da situação do tanque do
Moreira, falou a respeito do atendimento médico e que acha errado alguns carros serem guardados
em frente ao posto médico. Utilizaram o tempo dos dois minutos os Vereadores: José Jandir,
Reginaldo Rodrigues, Jardel Galdino, José Nivanildo e Ivan Gomes, os quais trataram de assuntos
administrativos, legislativos e políticos. 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. 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, de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira, participaram da discussão os
Vereadores José Nivanildo, Ivan Gomes e Jardel Galdino, sendo aprovado por unanimidade dos
Vereadores presentes. 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 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, participaram da discussão os Vereadores: Ivan Gomes, José
Nivanildo e Jardel Galdino, sendo aprovados por unanimidade dos Vereadores presentes. Logo
após consultar o Plenário e em comum acordo dos demais Vereadores, foi colocado em discussão
o Projeto de Lei nº. 011/2019- Dispondo sobre instituição da semana municipal de prevenção,
conscientização e combate ao uso de drogas, de autoria do Poder Executivo, participaram da
discussão os Vereadores: Jardel Galdino, José Nivanildo, Ivan Gomes, Antônio Maciel, José dos
Santos, Reginaldo Rodrigues e José dos Santos, sendo 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 31 de Maio de 2019.
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