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ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO 2019
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 01 de novembro de 2019.

As 19h00min horas do dia primeiro do mês de novembro do ano de dois mil dezenove
(01.11.2019), 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 Nivanildo da Silva Souza, Ivan Gomes da
Silva, Antônio Maciel Silva Dantas e Reginaldo Rodrigues de Lima. Sendo registrada a ausência
injustificada dos vereadores Antônio Lunguinho de Almeida, José dos Santos Lima 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 1º
Secretário que efetuasse a leitura do Salmo Bíblico 75 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 5.076/2019 – Assembléia Legislativa – Dep. Estadual Inácio Falcão; Ofício nº 6.993/2019 –
DICOF – Dep. Estadual Chió e Convite da Masterlegis. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr.
Presidente solicitou dos Vereadores que apresentassem suas proposituras: Projeto de Lei nº
017/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar Logradouro público e dá outras
providências e Projeto de Lei nº 018/2019 – Autoriza o Poder Executivo Municipal a denominar
Logradouro público e dá outras providências, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de
Oliveira. Requerimento nº 068/2019 – Solicita que seja feito parcerias com o Governo do Estado da
Paraíba para aquisição de mais um carro pipa para abastecer o Município e Indicação nº 001/2019
– Sugere a elaboração de um Projeto de Lei para proteção dos animais no Município, ambos de
autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Souza. 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 Senhor João Batista – Cumprimentou a todos, falou dos trabalhos que tem
desempenhado junto ao Deputado Inácio Falcão e que o Município tem ganhado. Falou que
conseguiu a perfuração de um poço para o Sitio Lagoa dos Currais, falou de uma conversa que
teve com o Prefeito sobre o Poço. Falou que já foi muito criticado por conta de estar conseguindo
esses poços, mas disse que temos que estarmos preparados, pois a vida não é só de elogios não.
Disse que conseguiu mais dez (10) poços. Falou que pra conseguir as coisas tem que correr atrás.
Disse para os Vereadores correrem atrás para conseguir as coisas para a população. Disse que
votou num deputado para que quando precisasse fosse atendido. Mencionou uma situação que
passou com o Vereador José Nivanildo. Disse que pode não ter mandato, mas é político sim,
depois fez alguns comentários que deixou alguns Vereadores insatisfeitos e os mesmos
comentaram, mas sem maiores delongas. Finalizou agradecendo. Em seguida fez o uso da palavra
o Vereador José Nivanildo – Cumprimentou a todos. Dirigiu a palavra ao senhor João Batista e
explicou a situação por ele abordada anteriormente. Disse que queria questionar uma situação de
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uma paciente que passou 03 anos esperando uma tomografia e quando conseguiu, foi deixada pelo
motorista. Disse que isso é uma falta de respeito e que o Prefeito e a Secretária têm que tomar as
devidas providências. Pediu que fosse registrada em ata sua insatisfação. Falou sobre uma notícia
que recebeu a respeito do Leilão do Pré-Sal, mencionou alguns valores relacionados. Falou a
respeito da água. Pediu que o Senhor Prefeito corresse atrás de outro carro pipa para atender a
demanda. Em seguida fez uso da palavra o Vereador Ivan Gomes – Saudou os presentes,
Cumprimentou a todos, agradeceu a Deus, disse que é um Vereador que gosta de trabalhar pelo
povo, falou que faz sua campanha de pé no chão. Mencionou algumas situações que aconteceram
na campanha passada. Disse que político não é vitalício, que só está enquanto o povo quer, e que
enquanto o povo quiser ele está aqui. Disse que foi uma herança que recebeu do seu pai. Disse
que temos que saber fazer política, respeitando o eleitor tanto o que vota quanto o que não vota e
respeitando os outros candidatos. Falou que em um bloco tem que ter união. Mencionou a situação
da paciente que o Vereador José Nivanildo citou, disse que tem que ter punição, pois o motorista
vai essas viagens ganhando sua diária. Falou que é de conversa e pediu que as coisas sejam
resolvidas. Falou que quando a campanha passa a política tem que ser deixada de lado e tem que
ser visto a necessidade da população. Falou que tá aqui pra cobrar. Em seguida fez o uso da
palavra o Vereador Jardel Galdino – Saudou a todos, parabenizou ao senhor Prefeito e toda a
equipe de contabilidade pela aprovação das contas de 2018. Parabenizou os funcionários públicos,
em especial os do Município de Baraúna pelo seu dia. Parabenizou a equipe da Secretaria de
esporte pelo campeonato municipal de futebol. Falou do 3º Encontro de Bandas Filarmônicas que
teve na cidade. Mencionou das ações que tem sido desenvolvido no Município. Utilizaram o tempo
dos dois minutos os Vereadores: José Nivanildo e Jardel Galdino para trato de assuntos
relacionados a própria Sessão. 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 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, sendo postos em
discussão foram discutidos pelos vereadores: José Nivanildo e Jardel Galdino sendo aprovados,
em seguida, por unanimidade. 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, foram discutidos pelos vereadores Jardel Galdino, José
Nivanildo e Ivan Gomes, quando posto em votação foi 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 14 de novembro de 2019.
____________________________
José Jandir de Pontes Cândido
Presidente
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______________________________ ____________________________ Antônio Maciel Silva
Dantas José Nivanildo da Silva Souza 1º Secretário 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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