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CASA VEREADOR FRANCISCO GOMES DA SILVA
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ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO 2019
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 23 de agosto de 2019.

As 19h00min horas do dia vinte e três do mês de agosto do ano de dois mil dezenove (23.08.2019),
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, José Nivanildo da
Silva Souza, e 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 112 e, ato continuo, solicitou
para o 1º Secretário efetuar a leitura da Ata da última Sessão Ordinária, sendo a mesma discutida
pelo Vereador Jardel Galdino e em seguida aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes.
Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Presidente declarou aberto o Expediente, porém, em não
havendo correspondência recebida e/ou expedida, o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que
apresentassem suas proposituras. Requerimento nº. 049/2019 – Solicita que seja feito a rede de
esgoto de todas as ruas do Bairro Jardim Planalto, de autoria do Vereador Reginaldo Rodrigues de
Lima; Requerimento nº. 044/2019-Solicita rede de esgoto, meio fio e calçamento na Rua Nazário
Cassiano de Oliveira, tendo como ponto de referência a casa de Monaliza de Auri e Requerimento
nº. 045/2019-Solicita rede de esgoto, meio fio e calçamento na Rua Jacira Alves da Silva, tendo
como ponto de referência a casa de Zezinho Cozinheiro com os fundos da Igreja Congregacional,
ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira; Requerimento nº. 048/2019- Solicita do
Poder Executivo Municipal a limpeza das guias à beira da pista da BR 169 que dá acesso à cidade
de Baraúna e Requerimento nº. 049/2019–Solicito com urgência a construção de um quebra-molas
na Rua Getúlio Vargas, nas proximidades da papelaria de Marcia e da Creche, ambos de autoria do
Vereador José Nivanildo da Silva Sousa; Requerimento nº. 046/2019-Solicita calçamento e
iluminação da Rua Frei Damião até o Cemitério Público e Requerimento nº. 047/2019-Solicita que
seja tomada as medidas cabíveis para retirada do lixão e limpeza do local que está passando o
lixão a ser colocado em outro local apropriado, ambos, 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 Vereador Ivan GomesSaudou a todos, falou das lixeiras da cidade, como está sendo realizada a coleta de lixo no
Município, falou da Lagoa do Moreira, disse que não está falando do Prefeito e sim das coisas que
tem para melhorar no Município, que quer o bem da população, convidou toda população para
participar do campeonato de futebol no sitio de Gilson Sampaio, agradecendo aos patrocinadores
que o ajudaram a realizar esse campeonato de futebol. Em seguida fez o uso da palavra o
Vereador Jardel Galdino-Saudou a todos, fez um balanço das obras que o Prefeito Manasses
Dantas vem realizando no Município, falou do imposto que os agricultores tem que fazer e que o
prazo já está acabando, falou da manutenção que foram feitas nas lâmpadas das ruas de nossa
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cidade, falou do calçamento que já foi feito em algumas ruas, falou do curso de primeiros socorros
que a secretaria de saúde está realizando para os profissionais da saúde, finalizou falando que
esteve com o diretor da empresa de ônibus São José para que o ônibus circule no centro da
cidade. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José dos Santos-Saudou a todos, falou sobre
algumas coisas que o Vereador Jardel Galdino falou a seu respeito, que ele está querendo
prejudicar o seu nome, disse que visitou o Colégio e disse a mal situação que o Colégio se
encontra, sem lâmpadas no banheiro, cheio de teias de aranhas, que fez uma visita aos ônibus
escolares para ver as câmeras e os rastreadores, que eram para estar instalados nos carros e
finalizou dizendo que não quer agradar a Prefeito não e sim a população. Em seguida fez o uso da
palavra o Vereador José Nivanildo-Saudou a todos, falou sobre os reservatórios de água do
Município, que o Prefeito não está tomando as providencias e não está cuidando da nossa água,
falou sobre a questão de ponto facultativo no Município, que o Município também precisa realizar
concurso público, fez um balanço dos salários dos familiares do Prefeito, que isso não pode
acontecer, parabenizou o gestor, por fazer alguns esgotos das ruas, falou do valor do carro que fica
a disposição do Prefeito, falou que o Município não um dessalinizador e finalizou falando sobre as
câmeras e dos rastreadores que estão instalados nos veículos da Prefeitura. Em seguida fez o uso
da palavra o Vereador Reginaldo Rodrigues-Saudou a todos, falou dos esgotos que estão sendo
muito bem feitos, falou sobre Adilson e Alyson e o quanto eles ajudaram ao povo de Baraúna,
finalizou falando sobre o projeto de lei dos Enfermeiros, pediu desculpa se magoou alguém, mais
que sua intenção é ajudar a população Baraunense. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador
Antônio Maciel-Saudou a todos, falou sobre as instalações das câmeras nos ônibus escolares que
ainda irão ser instaladas, falou também sobre os rastreadores que foram instaladas, falou sobre os
esgotos que estão sendo feitos e finalizou o bom trabalho que o senhor Presidente vem fazendo a
frente desta Casa Legislativa. Utilizaram o tempo dos dois minutos os Vereadores: José Nivanildo,
Reginaldo Rodrigues, Jardel Galdino e Ivan Gomes. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito,
o Sr. Presidente deu por encerrado o tema livre, declarou aberto a Ordem do Dia. Sendo colocada
em discussão e votação as seguintes matérias: 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, participaram da discussão os
Vereadores, José Nivanildo e Jardel Gadino, sendo aprovados por unanimidade dos Vereadores
presentes. Requerimento nº. 040/2019-Solicita do Poder Executivo Municipal, alterando a Lei de nº
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
ser 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, participaram da discussão os Vereadores: Antônio Maciel, José dos Santos, Jardel
Galdino, José Nivanildo Ivan Gomes, sendo postos em votação, foram aprovados por unanimidade
dos vereadores presentes. Projeto de Lei nº. 012/2019-Cria a semana do Bebê no âmbito do
município de Baraúna/PB e adota outras providências, de autoria do Vereador José Jandir de
Pontes Cândido, participaram da discussão os Vereadores: Antônio Maciel, Jardel Galdino, José
Jandir e José Nivanildo, 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 06 de setembro de 2019.
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