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ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO 2019
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 04 de outubro de 2019.

As 19h00min horas do dia quatro do mês de outubro do ano de dois mil dezenove (04.10.2019),
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: Jardel Galdino de Oliveira, José dos Santos Lima, José Nivanildo da Silva Souza, Ivan
Gomes da Silva, José Ubaldino de Sousa, Antônio Lunguinho de Almeida e Reginaldo Rodrigues
de Lima. Sendo registrada a ausência injustificada do vereador Antônio Maciel Silva Dantas.
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 1º Secretário que
efetuasse a leitura do Salmo Bíblico 15 e, ato continuo, solicitou para o 2º Secretário efetuar a
leitura da Ata da última Sessão Ordinária, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos
Vereadores presentes. Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Presidente declarou aberto o
Expediente, solicitando que o 2º Secretário efetuasse a leitura das correspondências seguintes:
Ofício nº4.638/2019 – Assembleia Legislativa – Dep. Estadual Buba Germano e Ofício nº
4.575/2019 – Assembleia Legislativa – Dep. Estadual Chió. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr.
Presidente solicitou dos Vereadores que apresentassem suas proposituras: Requerimento nº.
061/2019 – Votos de profundo pesar aos Familiares do Senhor Severino Rodrigues (Birino
Rodrigues) e Projeto de Lei nº 016/2019 – Autoriza o Poder Executivo a denominar logradouro
público e dá outras providências, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira;
Requerimento nº 060/2019 – Solicita da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Saúde
plantão de um médico uma vez por semana na Unidades Básicas de Saúde – UBS Silvino Avelino
localizada no sítio Tanque de Areia, também na Unidade Básica de Saúde – UBS Padrão 1, na
comunidade do Sítio dos Mendes na zona rural do município de Baraúna e também enfermeiros
para atender durante o dia os populares dos sítios mencionados e Projeto de Lei nº 015/2019 –
Dispõe sobre: Isenta as pessoas com deficiência do pagamento da taxa de inscrição em Concurso
Público promovido pelos órgãos públicos municipais e dá outras providências, ambos de autoria do
Vereador José Nivanildo da Silva Sousa; Requerimento nº 062/2019 – Solicita reforma geral da
Praça de Eventos Petrônio Amaro Pires e Requerimento nº063/2019 – Solicita que seja feita a
pintura de todos os prédios públicos e que sejam colocados os nomes de cada setor para melhor
identificação, ambos de autoria do Vereador Ivan Gomes da Silva. Não havendo mais matérias para
apresentação o Sr. Presidente deu por encerrado o expediente e declarou aberto o Tema Livre,
fazendo uso da palavra o Vereador Ivan Gomes –Saudou os presentes, falou que ouviu dizer que o
Prefeito disse que ele (Ivan) vivia falando dele, disse que vai continuar cobrando, que é vereador
para isso, foi na Cacimba do Mato e está se acabando. Disse que tinha 3 adultos tomando banho
no Moreira, isso é uma vergonha. Disse que não pode fechar os olhos se não está nada certo.
Mencionou um caso que aconteceu na Saúde. E a secretária só está dando remédio quando os
pacientes vão para a justiça. Disse que não vai se calar, por que faço meu trabalho como vereador
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e sou independente, disse que é representante do povo. Disse que nunca precisou de Prefeito para
se eleger e que está aqui para o bem do povo. Quando a gestão faz alguma coisa boa elogia,
agradece, mas quando faz coisas erradas cobra também. O que tá errado tem que ser concertado.
Relatou um fato comentado com ele, que estão cobrando para colocar lâmpadas nos postes e pedi
para que procurasse Ligio, por que sabe que isso não acontece. Citou outro caso, agora na
Secretaria de Agricultura, que uma pessoa foi para fazer um documento e não tinha funcionário
para fazer. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José Nivanildo – Saudou a todos,
agradeceu a Deus, iniciou falando da falta de investimento do Governo do Estado com relação a
município, em 2019 não tem sequer 01 (um) convênio firmado. Tirando a obra da água, qual é a
obra que tem aqui? Não é por que veio um carro que tem que ficar satisfeito, tem que ter mais
coisa. Esse semana foi comemorado o Dia do Idoso, disse que saiu procurando em nossa cidade e
não tinha nenhuma comemoração fazendo alusão ao dia dessas pessoas que tanto contribuíram
para o desenvolvimento da nossa cidade. Disse que tem que ser revisto, e isso é feito a partir de
políticas públicas. Falou a respeito do Posto Médico do sítio Tanque de Areia, que está
abandonado. Disse que não é só fazer e depois abandonar. Citou alguns valores. Disse que tem
que parabenizar quando necessário, mas tem que cobrar quando estiver errado. Falou a respeito
do açude, que está um absurdo com o pessoal pescando, temos que cuidar dessa água. Disse que
o Prefeito pensasse na população. Falou a respeito do lixão, que mais uma vez colocaram fogo,
disse que fez denuncia no Ministério Público e o gestor não se comprometeu em resolver. Falou
que vai denunciar novamente. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José dos Santos –
Cumprimentou a todos, agradeceu a Deus pela oportunidade, mencionou o caso que trouxe a cerca
de um mês com relação aos banheiros da Escola Felipe Rodrigues de Lima. Pediu que o Prefeito, o
Secretário fizessem algo e os Vereadores fiscalizassem. Mães o procuraram para reclamar pois os
ar condicionados não funcionam, vitrores e portas quebrados. Vejam a situação da nossa escola.
Disse que infelizmente está abandonada. Pediu para que tomassem as providencias. Se estivesse
tudo bem, não iria falar nada, disse que foi colocado para fiscalizar e não vai calar a boca, está aqui
para representar o povo. Disse que tem vereador que só sabe defender o Prefeito, falou que o
vereador foi eleito para representar o povo. Disse que mesmo que fosse vereador da situação
estaria mostrando e cobrando o que está errado. Disse que na saúde também é um problema. O
prefeito é quem comanda. Se tem alguma coisa errada chame, faça uma reunião e veja uma forma
de melhorar. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Jardel Galdino – Saudou a todos,
parabenizou os idosos e vereadores pelo seu dia. Mencionou o trabalho que é desenvolvido para o
pessoal da 3ª idade. Leu uma mensagem parabenizando os Agentes Comunitários de Saúde e os
Agentes de Endemias do município pelo seu dia. Mencionou os requerimentos que fez e levou a
João Pessoa para protocolar e disse que já foi iniciado os procedimentos para colocar os mesmos
em pratica. Falou que na semana anterior foi a Cuité para um evento do PARAÍBA SUSTENTÁVEL,
que beneficia todo o estado em especial o produtor rural (agricultura familiar). Disse que também
esteve em contato com outros órgãos para beneficiar os agricultores. Disse que Manasses continua
na manutenção das redes de esgoto. Também algumas pavimentações de ruas. Se dirigiu ao
vereador José dos Santos quanto ao assunto da escola. Em seguida fez o uso da palavra a
Secretária de Agricultura Valquíria Medeiros – Cumprimentou a todos, disse que veio esclarecer o
que é o Garantia Safra e explicar o porquê do município não ter sido beneficiado. Disse que na
nossa região os únicos municípios beneficiados forma Frei Martinho e Soledade. Falou como é feito
o levantamento de dados para saber se o município será ou não beneficiado. Mostrou as inscrições
dos agricultores. Falou que participou de uma capacitação que acontece todos os anos, e que lá foi
falado que a partir do próximo ano o Garantia safra não será mais um benefício social e passará a
ser um seguro individual. Disse que está torcendo para que isso não aconteça. Falou que o
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benefício só sai se os agricultores tiverem alguma perda, não tendo perda não sai. Explicou a
situação que o vereador Ivan mencionou. Falou sobre a reunião que o vereador Jardel relatou.
Disse que se os vereadores precisarem de alguma informação podem ir a Secretaria de Agricultura
que está lá para informar o que eles quiserem saber. Utilizaram o tempo dos dois minutos os
Vereadores: José Ubaldino, José Nivanildo, a Secretária Valquíria Medeiros, Jardel Galdino,
Antônio Lunguinho. 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: Projeto de Lei nº 013/2019 – Dispõe sobre: Altera nome de artéria pública e
adota outras providências e Projeto de lei nº 014/2019 – Dispõe sobre: Denomina Logradouro
público e adota outras providências, ambos de autoria do Poder Legislativo Municipal, participaram
da discussão os Vereadores: Antônio Lunguinho, Jardel Galdino, Ivan Gomes, Reginaldo
Rodrigues, José Ubaldino, José dos Santos e José Nivanildo, em seguida foram aprovados por
unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento nº 055/2019 – Solicita explicações da
Prefeitura Municipal como também da Secretaria de Agricultura a respeito do Garantia-Safra
2017-2018-2019 para o s agricultores que perderam suas lavouras devido à seca, já que o Governo
liberou dinheiro e vários municípios da região, exemplo de Picuí, Barra de Santa Rosa e entre
outros e Requerimento nº 056/2019 – Solicita do prefeito Manasses Gomes Dantas que seja
firmadas parcerias conveniadas, através da prefeitura Municipal de Baraúna e os Hospitais
Napoleão Laureano e FAP, a iniciativa ocorre em função da difícil situação que vem passando o
Hospital Napoleão Laureano que é referência no Estado da Paraíba ao combate e ao tratamento do
câncer, inclusive atendendo vários conterrâneos nossos como é do conhecimento dos nobres
colegas vereadores e de toda população através da Secretaria de Saúde do município, ambos de
autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Souza, foram discutidos por: José Nivanildo, Reginaldo
Rodrigues, Ivan Gomes, Jardel Galdino, José Ubaldino e Antônio Lunguinho em seguida foram
aprovados por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº 057/2019 – Solicita que
seja feito a passagem molhada que dá acesso a pocilga (criador comunitário de porcos) próximo a
Olaria e Requerimento nº 058/2019 – Solicita que seja feito passagem molhada nas proximidades
da ONG Nova Baraúna, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira, participaram da
discussão os Vereadores: Jardel Galdino, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores
presentes. Em comum acordo dos Vereadores presentes foi colocado em discussão e votação o
Requerimento nº 061/2019 – Votos de profundo Pesar aos familiares do Senhor Severino
Rodrigues, de autoria do vereador Jardel Galdino, sendo discutido pelos Vereadores: Antônio
Lunguinho, Jardel Galdino, José Nivanildo, Ivan Gomes, 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 18 de outubro de 2019.
____________________________
José Jandir de Pontes Cândido
Presidente
______________________________ ____________________________ Antônio Maciel Silva
Dantas José Nivanildo da Silva Souza 1º Secretário 2º Secretário
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