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ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2019
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 26 de Julho de 2019.

As 19h00min horas do dia vinte e seis do mês de Julho do ano de dois mil dezenove (26.07.2019),
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 Ubaldino de Sousa, Antônio Lunguinho de Almeida, José dos Santos Lima,
Antônio Maciel Silva Dantas, Ivan Gomes da Silva, Jardel Galdino de Oliveira, Reginaldo Rodrigues
de Lima e José Nivanildo da Silva Souza. 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 23 e, ato continuo,
solicitou para o 1º Secretário efetuar a leitura da Ata da última Sessão Ordinária, sendo a mesma
discutida pelo Vereador José Nivanildo e em seguida aprovada por unanimidade dos Vereadores
presentes. Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Presidente declarou aberto o Expediente,
solicitando do 1º Secretário que efetuasse as leitura das correspondências recebidas; Convite do
Masterlegis. Logo em seguida o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que apresentassem suas
propositura ou matéria; Requerimento nº. 037/2019 – Solicita ampliação de licença maternidade de
04 para 06 meses, para funcionárias públicas do município, de autoria do Vereador José dos
Santos Lima. Requerimento nº. 038/2019- Solicita meio fio e calçamento da Rua Joana Rosa de
Lima, como também o concerto e manutenção da rede de esgoto tendo como ponto de referência o
fundo da casa de Ione Ex Vereadora e Requerimento nº.039/2019- Solicita com urgência o concerto
da parede da Cacimba do Mato, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira.
Requerimento nº.036/2019- Solicita implantação do Programa “Amor Exigente”, nas escolas
Municipais de Baraúna e Projeto de Lei nº.010/2019- Dispondo sobre a obrigatoriedade de farmácia
e drogaria do município de Baraúna, a disponibilizar urnas para coleta, de medicamentos vencidos,
insumos farmacêuticos e correlatos, em locais visíveis e da outras providências, 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 José Jandir– Saudou a todos, falou do seu trabalho como Presidente a frente
desta Casa Legislativa, pedindo paz a todos os vereadores, que o que ele quer é trabalhar pela
Casa, e finalizou dizendo que trata todos os Vereadores por igual. Em seguida fez o uso da palavra
o Vereador José dos Santos- Saudou a todos, falou da situação da saúde, que a Secretária não
está resolvendo o problema da população, falou sobre a Secretaria de Infra Estrutura, em relação
ao carro F- 4.000, disse que o Prefeito tem que agradecer a população por estar nessa prefeitura.
Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Jardel Galdino- Saudou a todos, falou sobre um fato
que aconteceu de um carro para uma mudança, citado pelo vereador José dos Santos, falou sobre
a visita da equipe do ANA, Agência Nacional da Água, que veio fazer uma visita ao município de
Baraúna, parabenizou o Prefeito Manassés, por fazer um tanque para o carro pipa, que está
servindo a população, falou da reforma da Prefeitura Municipal, disse que estará indo a Brasília nos
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próximos dias, dois funcionários do município, representando a Paraíba como também Baraúna,
finalizou falando que a prefeitura reformou a rede de esgoto da Rua da independência. Em seguida
fez o uso da palavra o Vereador José Nivanildo- Saudou a todos, informou alguns valores de
repasses feitos à prefeitura, falou a respeito da visita do ANA, ao município, que espera que a
Agencia Nacional de água, faça um relatório de como anda os reservatórios de água do município,
falou de uma matéria que foi feita ao seu respeito, e que já entrou na justiça, para que seja
esclarecido, falou de uma denúncia que ele fez sobre o cargo de chefe de gabinete, e finalizou
falando a respeito do projeto da categoria dos enfermeiros. Em seguida fez o uso da palavra o
Vereador Ivan Gomes- Saudou a todos, disse que o projeto dos enfermeiros já foi votado, e pediu
que a população olhe quem são os Vereadores que irão votar contra o projeto, disse que já teve
projetos nesta Casa que foram apresentados e votados na mesma sessão, finalizou dizendo que
está nesta casa para defender o povo. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Antônio MacielSaudou a todos, falou sobre o projeto de lei dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, e finalizou
dizendo que está sendo verdadeiro em suas palavras. Utilizaram o tempo dos dois minutos os
Vereadores: José Nivanildo, Antônio Lunguinho, Jardel Galdino e Ivan Gomes. 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: Projeto de Lei nº.
010/2019 – Dispondo sobre: Altera nome de artéria Publica e adota outras providências, de autoria
do Vereador Ivan Gomes da Silva, participaram da discussão os Vereadores: Jose Nivanildo,
Antônio Lunguinho, Jardel Galdino, José Nivanildo e Ivan Gomes, não havendo mais discussão foi
posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Veto do poder
Executivo ao Projeto de Lei nº.006/2019 do Vereador José Nivanildo – sendo discutido por todos os
Vereadores, tendo voto contrário dos Vereadores José Nivanildo da Silva Souza, Ivan Gomes da
Silva e José dos Santos Limaxxxxxxx. 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 09 de Agosto de 2019.
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