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ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA/1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2019
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 14 de Junho de 2019.

As 19h00min horas do dia Quatorze do mês de junho do ano de dois mil dezenove (14.06.2019),
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, Antônio Lunguinho de Almeida, José Ubaldino de Sousa,
Ivan Gomes da Silva, José dos Santos Lima, Jardel Galdino de Oliveira e José Nivanildo da Silva
Souza. Sendo registrada a ausência injustificada do Vereador; Reginaldo Rodrigues de Lima,
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, onde solicitou do 2º Secretário que
efetuasse a leitura do Salmo Bíblico 13 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
matérias recebidas do Poder Executivo; Veto do Poder Executivo, ao Projeto de Lei nº.006/2019De autoria do Vereador José Nivanildo. Justificativa do Veto da Secretaria de Saúde ao Projeto de
Lei nº.006/2019- De autoria do Vereador Jose Nivanildo. Não havendo mais nenhuma matéria do
Executivo ou outra correspondência recebida para apresentação o Sr. Presidente solicitou dos
Vereadores que apresentassem suas proposituras ou matérias; Projeto de Lei nº.009/2019Dispondo sobre, altera nome de artéria pública e adota outras providências de autoria do Vereador
Ivan Gomes da Silva. 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 Enfermeiro
do Município, Raimundo Francelino, a Enfermeira do Município Anabyhacya Macedo, e a Secretária
de Saúde do Município Raiane Naiara, onde todos discutiram sobre o Projeto de Lei nº006/2019 –
De autoria do vereador José Nivanildo, logo em seguida fez o uso da palavra o Vereador José dos
Santos- Saudou a todos, falou a respeito da Secretária de saúde, disse que ela deve toda
homenagem ao povo e disse que a secretária não tem respeito pela população, falou que procurou
a mesma e ela não o atendeu, para se quer dá uma explicação, que ela não pode fazer isso, que
ela tem que tratar todos iguais e finalizou dizendo que a mesma está ali, para cumprir sua carga
horaria. Em seguida fez o uso da palavra o vereador José Nivanildo- Saudou os presentes,
agradecendo a Deus mais uma oportunidade, agradecendo também a presença, dos enfermeiros,
técnicos, da primeira Dama e da Secretária de Saúde, fez um levantamento do seu trabalho nesse
primeiro período de 2019, disse ao vereador Wilson que o vereador tem livre acesso a todos os
estabelecimentos públicos, lembrou a Secretária de saúde, que o município, não tem hospital, mais
tem enfermeiros, técnicos e são eles que estão levando o nome da gestão, disse que mais de 100
municípios já sancionaram essa lei das 30 horas, disse que defende todas as categorias, e isso não
é briga política, pediu para todos estarem na reunião, para defenderem os seus direitos, finalizou
falando da lei orgânica do município, e pedindo aos vereadores que analisassem a importância
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dessa categoria dos enfermeiros, e falou também sobre o projeto dos garis. Em seguida fez o uso
da palavra o Vereador Ivan Gomes – Saudou a todos os presentes, mencionou que o senhor
Presidente deixasse o veto, para o plenário decidir, mais que o Jurídico fica comandando a Sessão,
e pediu que o senhor Presidente, comandasse a reunião tranquilamente, disse que está para
trabalhar em favor do povo Baraunense, falou que esse é o primeiro veto, desde a primeira Sessão
da história da cidade, e que irá votar contra, e que vai ver quem é o vereador que vai votar contra
esse projeto, finalizou dizendo para secretária de saúde, que quando um vereador da oposição vai
lá na secretaria, é para resolver alguma coisa. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Jardel
Galdino- Saudou a todos, falou das suas ações que foram desempenhadas no primeiro período,
falou que votou a favor do projeto das 30 horas para classe dos enfermeiros, mencionou o salário
da categoria que é um dos melhores da região, falou do carro para vigilância sanitária e saúde,
falou da programação das festividades juninas realizadas no município, falou das emendas
parlamentares referente a calçamento, colocado pelo Deputado Wilson Santiago, falou sobre os
PSF do município, e finalizou dizendo que está à disposição de toda população. Em seguida
utilizaram o tempo de dois minutos os Vereadores: Jose Jandir, Ivan Gomes e José Nivanildo. 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. 032/2019- Solicita continuidade do calçamento da Rua Josefa Maria de Jesus,
tendo como ponto inicial à casa de Maria Boque, até o conjunto Severino Gomes da Nobrega
(Dedé Pereira) e Projeto de Lei nº.008/2019- Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar
Logradouro Público e dá Outras Providências, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de
Oliveira, sendo discutido, pelo mesmo, não havendo mais discussão foi posto em votação, sendo
aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº.033/2019- Solicita a
manutenção da BR 169 que dá acesso à cidade de Baraúna-PB, as vias abrigam um grande fluxo
de veículos, entretanto, também solicito a secretaria competente a realização de estudos para fazer
pinturas das faixas da rodovia, como também a construção de dois redutores de velocidade nas
proximidades do posto Baraúna e Requerimento nº.034/2019- Solicita à secretaria competente, a
implantação de rampa de acesso a cadeirantes em todos os prédios públicos do município como
também no centro da cidade, ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Sousa, sendo
discutido pelos Vereadores, Ivan Gomes, José Nivanildo e Jardel Galdino, não havendo mais
discussão foram postos em votação, sendo aprovados por unanimidade dos Vereadores presentes.
Projeto de Lei nº.010/2019- Dispondo sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentaria
para o exercício de 2020 e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, sendo discutido
pelos vereadores, Jardel Galdino, José Nivanildo, Ivan Gomes e Antônio Lunguinho, não havendo
mais discussão, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores.
Requerimento nº.035/2019- Votos de profundo pesar aos familiares do senhor Manoel Mauricio
Pontes, de autoria de todos os Vereadores, participaram da discussão os Vereadores; Ivan Gomes,
Antônio Maciel, Jardel Galdino, e José Jandir, em seguida o vereador José Nivanildo pediu a
palavra e entrou em discussão sobre o Projeto de Lei nº.006, sobre a carga horaria dos enfermeiros
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Não havendo mas nenhuma matéria a ser discutida ou assunto a ser tratado,
o Sr. Presidente encerrou a presente Sessão Ordinária, como também o 1º Período Legislativo
Ordinário. 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 26 de Julho de
2019.
____________________________
José Jandir de Pontes
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Presidente
____________________________ ____________________________ José Nivanildo da Silva
Sousa Jardel Galdino de Oliveira
1º Secretário 2º Secretário
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