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 7ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO 2019
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 18 de outubro de 2019.

As 19h00min horas do dia dezoito do mês de outubro do ano de dois mil dezenove (18.10.2019),
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 Antônio Maciel Silva
Dantas. 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, solicitando do 1º Secretário que
efetuasse a leitura do Salmo Bíblico 67 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 nº 6.806/2019 – Assembleia Legislativa – Dep. Estadual Chió e Ofício nº 6.993/2019 –
Assembleia Legislativa – Dep. Estadual Chió. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente
solicitou dos Vereadores que apresentassem suas proposituras: Requerimento nº. 064/2019 –
Solicita a reforma e pintura do tanque e do chassis do Caminhão Pipa (Caminhão Internacional –
Ano 2014 – Placa NQI 6682) e Requerimento nº 065/2019 – Solicita a disponibilização de um
transporte, carro pequeno ou ambulância, para a Unidade Básica de Saúde da Comunidade do
Mendes , ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira; Requerimento nº 066/2019 –
Solicita do Poder Executivo Municipal junto ao Secretário dos Serviços Públicos, Transporte e
Estradas, Sr. Boanerges Gomes Dantas, para que seja providenciada lixeira na Avenida Getúlio
Vargas como também nas Escolas do ensino médio Pref. Severino P. Gomes e Fundamental Felipe
R. de Lima e Requerimento nº 067/2019 – Solicita ao Prefeito junto ao Secretário de Educação a
instalação de dois pontos de ônibus coberto para atender os alunos universitários , que estudam
em Campina Grande, como também em Cuité, ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da
Silva Sousa. Não havendo mais matérias para apresentação o Sr. Presidente deu por encerrado o
expediente e declarou aberto o Tema Livre, fez o uso da palavra o Vereador José dos Santos –
Cumprimentou a todos, iniciou falando sobre uma calunia que quiseram propagar a respeito do
mesmo. Disse que quer o bem do município. Falou que não irá calar a boca para as coisas erradas
que acontecem na gestão. Falou que acontece muitas coisas, que é vereador da oposição e foi
eleito para representar o povo. Disse que não apoia a gestão, pois ela não vê o que mais necessita
e faz o povo sofrer. Falou que entrou na política para tentar melhorar, mudar e ajudar o povo. Disse
que não é perseguidor não, disse que perseguidor é ele (gestor), pois tem como ajudar e não faz.
Falou das ruas do Conjunto José Líbio que precisam de calçamento e esgoto e tem certeza que
não será feito, pois só falta 01 ano para acabar a gestão. Em seguida fez uso da palavra o
Vereador Ivan Gomes –Saudou os presentes, Parabenizou a Pedro, seu genro, a Alana e a todos
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os médicos pelo seu dia. Agradeceu ao0 Deputado Estadual Chió pela festa que realizou em
Baraúna e pela doação que o mesmo fez para ONG NOVA BARAÙNA. Fez um apelo ao Deputado
Estadual Buba Germano. Pediu ao Prefeito que quando for sancionar os Projetos das Avenidas e
do Estádio que os vereadores sejam convidados para participarem, para que todos façam as
devidas homenagens e o ideal é que fosse feito na abertura do Campeonato Municipal de Futebol.
Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José Nivanildo – Cumprimentou a todos. Disse que é
lamentável que tenha poucas pessoas na plateia e que o povo só sabe reclamar e dizer que só vê
os políticos na época da campanha, mas os vereadores estão aqui desempenhando sua função.
Falou sobre os relatos que ouviu da Secretaria de Saúde, que os pacientes vão procurar para
fazerem ressonância e são encaminhados para fazer um estudo com a assistente social, só que
depois que fazem esse estudo não conseguem fazer a ressonância do mesmo jeito. Falou a
respeito do Dia do Professor, que como o Dia do Idoso, também não foi comemorado. Falou a
respeito de um projeto que foi pedido em benefício dos professores, mas infelizmente não teve.
Pediu que o Sr. Prefeito respeitasse os Vereadores. Falou dos precatórios. Pediu que o gestor
observasse as datas comemorativas. Mencionou alguns valores. Falou a respeito do lixão. Falou
dos empenhos, mencionou uns valores gastos em uma papelaria e questionou se não haveria que
ter licitação, por conta dos valores tão altos. Mencionou uma licitação de aluguel de carro, onde
compareceram três donos de veículos e todos ganharam a licitação. Disse que vai procurar como
isso foi possível. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Jardel Galdino – Saudou a todos,
parabenizou os médicos e os professores pelo seu dia. Se dirigiu ao Vereador José dos Santos,
com relação as cobranças que o mesmo havia feito na última Sessão, referente a Escola Municipal
Felipe R. de Lima, disse que procurou saber do Secretário de Educação e o mesmo explicou a
situação e disse que o problema já foi solucionado. Mencionou algumas ações que tem sido
realizada no município. Em seguida o Sr. Presidente José Jandir utilizou a palavra para fazer
alguns esclarecimentos sobre a licitação para a compra do Carro da Câmara. Utilizaram o tempo
dos dois minutos os Vereadores: José Ubaldino, José Nivanildo e Jardel Galdino. 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
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, de
autoria do vereador José Nivanildo da Silva Souza, participaram da discussão os Vereadores José
Nivanildo, Jardel Galdino, Ivan Gomes e José dos Santos, sendo aprovado por unanimidade dos
Vereadores; 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, de autoria do Vereador José
Nivanildo da Silva Sousa, participaram da discussão os vereadores José Nivanildo, Jardel Galdino,
Ivan Gomes, Antônio Maciel, José dos Santos e José Ubaldino, sendo aprovado na sequencia por
unanimidade; Projeto de Lei nº 016/2019 – Autoriza o Poder Executivo a denominar logradouro
público e dá outras providências, de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira, sendo
discutido pelo mesmo e em seguida foi aprovado por unanimidade; 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, foram
discutidos pelos vereadores Ivan Gomes, José Nivanildo e Jardel Galdino, quando colocados em
votação foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nenhuma matéria a ser discutida ou
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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 01 de novembro de 2019.
____________________________
José Jandir de Pontes Cândido
Presidente
______________________________ ____________________________ Antônio Maciel Silva
Dantas José Nivanildo da Silva Souza 1º Secretário 2º Secretári
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Presidente

Ivan Gomes da Silva
Vice-Presidente
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1º Secretario
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