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 2ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2019
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 09 de Agosto de 2019.

As 19h00min horas do dia nove do mês de agosto do ano de dois mil dezenove (09.08.2019),
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 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, sendo registrada a ausência injustificada do Vereador: 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 20 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, Não havendo nenhuma correspondência recebida, o
Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que apresentassem suas propositura ou matéria;
Requerimento nº. 042/2019 – Votos de Profundo pesar aos familiares do Senhor Adilson José de
Azevedo, de autoria de todos os Vereadores. Requerimento nº. 041/2019- Solicita conclusão do
trecho da Rua Amauri Sales de Melo, com calçamento e Rede de Esgoto, tendo como ponto inicial
à casa de Tico Cajueiro até Avenida Pedro Marculino, e Requerimento nº.043/2019- Solicita
conclusão de calçamento e rede de esgoto, do trecho da Rua Pedro Soares até a avenida Pedro
Marculino, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira. Requerimento nº.040/2019Solicita do Poder Executivo Municipal alteração na Lei de n. 224/2006, que dispõe sobre o plano de
carreira e remuneração para o magistério público municipal, em quase todos os municípios da
Paraíba essa Lei já passou por mudança, neste caso através de projeto do Poder Executivo
mudaria o artigo 387, segundo o artigo, por ocasião das férias, independentemente a 1/3 (um terço)
do seu salário e Projeto de Lei nº.011/2019- Dispondo sobre: Fica obrigado a realização de
transmissão, ao vivo e via internet, de todas as licitações dos poderes Executivo e Legislativo do
município de Baraúna-PB, ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Sousa. Projeto de
Lei nº.013/2019- Cria a semana do Bebê no âmbito do município de Baraúna/PB e adota outras
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providências, de autoria do Vereador José Jandir de Pontes Cândido. 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 dos Santos- Saudou a todos, falou da perca
para o município, com a morte do Ex Prefeito Adilson Azevedo, relatando que ele era um grande
homem, político, e que ajudou muito a população baraunense. Em seguida fez o uso da palavra o
Vereador Reginaldo Rodrigues- Saudou a todos, falou sobre a morte do Ex-Prefeito Adilson
Azevedo, que foi uma grande perca para o município, falando a pessoa maravilhosa que ele era,
falou do projeto dos enfermeiros que foi vetado, dizendo que o projeto só trazia prejuízo para a
população, explicando os motivos por que foi a favor do veto, e disse que ele quer o melhor para o
povo, que o projeto não iria beneficiar a população, e sim só meia dúzia de funcionários, finalizou
dizendo que respeita todos os funcionários do município. Em seguida fez o uso da palavra o
Vereador Jardel Galdino- Saudou a todos, lamentou a morte do Ex-Prefeito Adilson Azevedo, onde
relembrou a sua trajetória política, no município de Baraúna, explicando todo o trabalho e
benfeitorias que Adilson fez no município. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José
Nivanildo- Saudou a todos, agradeceu a Deus por mais uma vez estar presente nesta tribuna, que
nesta sessão, era apenas dia de fazer uma reflexão, fazendo a leitura de uma mensagem para
todos os presentes. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Ivan Gomes- Saudou a todos,
falou da que Baraúna teve com a morte do Ex-Prefeito Adilson Azevedo, que Barauna, vem
perdendo grandes homens, como Doutor Pedro, Alyson e agora Adilson, disse que teve algumas
indiferenças com Alyson e Adilson, durante 08 anos, mais que deus sabe de tudo, que foram
momentos difíceis e que agora as famílias estão unidas, agradeceu em nome de Alzenita e Acácia,
a todos que compareceram ao velório de Adilson, e por todo apoio que os baraunenses estão
dando e finalizou dizendo que Baraúna perdeu um grande baluarte. Em seguida fez o uso da
palavra o Vereador Antônio Lunguinho- Saudou a todos, falou do momento triste no município, com
a morte de grandes homens como Severino Gomes, Doutor Pedro, Alyson e agora recente Adilson
Azevedo, falou da trajetória política de Adilson Azevedo, explicando alguns benefícios que ele fez
pelo município, e disse que a fama de Adilson continuará por muitos e muitos anos, e finalizou
falando do projeto dos enfermeiros, dizendo que está a favor do povo. Em seguida fez o uso da
palavra o Vereador Antônio Maciel- Saudou a todos, expressou seu votos de pesar a família
Azevedo, pela morte de Adilson Azevedo, como também expressou sua gratidão a Alyson e
Adilson, por toda força que sempre lhe deram, falou a respeito do veto do projeto dos enfermeiros,
disse que foi leviana a acusação que o vereador Nego fez há alguns vereadores, finalizou
explicando o motivo por que foi a favor do veto. Utilizaram o tempo dos dois minutos os
Vereadores: José dos Santos, José Nivanildo, Antônio Maciel, Reginaldo Rodrigues e Ivan Gomes.
Não havendo mas nenhum vereadorinscrito, 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. 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, sendo discutido
pelos os Vereadores; José Nivanildo, Jardel Galdino, José dos Santos, Antônio Maciel, Reginaldo
Rodrigues e Ivan Gomes, não havendo mais discussão foi posto em votação, sendo aprovado por
unanimidade dos vereadores presentes. 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.039/2019Solicita com urgência o concerto da parede da Cacimba do Mato, ambos de autoria do Vereador
Jardel Galdino de Oliveira, sendo discutido pelos Vereadores: Ivan Gomes, Antônio Maciel, José
Nivanildo, e Jardel Galdino, não havendo mais discussão foi posto em votação, sendo aprovado por
unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº.036/2019- Solicita implantação do
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Programa “Amor Exigente”, nas escolas Municipais de Baraúna e Projeto de Lei nº.010/2019Dispondo 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,
participaram da discussão os Vereadores; Jardel Galdino e José Nivanildo, não havendo mais
discussão, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. 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 23 de Agosto de 2019.

____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente

______________________________
Antônio Maciel da Silva Dantas
1º Secretário

____________________________
José Nivanildo da Silva Souza
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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