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ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO 2019
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 06 de setembro de 2019.

As 19h00min horas do dia seis do mês de setembro do ano de dois mil dezenove (06.09.2019),
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, Reginaldo Rodrigues de Lima, Ivan Gomes da Silva, José
dos Santos Lima, José Ubaldino de Sousa, Antônio Maciel Silva Dantas e José Nivanildo da Silva
Souza. Sendo registrada a ausência injustificada do vereador Antônio Lunguinho de Almeida.
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 111 e, ato continuo, solicitou para o 1º 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 1º Secretário efetuasse a leitura das correspondências seguintes:
Ofício nº 3473/2019 – ALPB/DCO – Deputado Buba Germano e mensagem do Projeto de lei nº
013/2019 – Institui o Programa de Bolsas aos Treinadores amadores, denominado “Amigos do
Esporte” no Município e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Dando
continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que apresentassem suas
proposituras: Requerimento nº. 051/2019 – Solicita que seja feita a manutenção da rede de esgoto
principal, para trocar por manilhas, que abrange o bairro Jardim Planalto até o bairro José
Rodrigues de Lima, que desgota na propriedade de Cícero de Dedé de Novo e na Ong Nova
Baraúna e Requerimento nº 052/2019 – Solicita a aquisição de um terreno ao lado do cemitério
público para a ampliação do mesmo, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira;
Requerimento nº 053/2019 – Solicita, com urgência, o serviço de substituição de lâmpadas
queimadas e colocação de braços com lâmpadas nos postes dos sítios Lagoa da Jurema, Lagoa
dos Currais, Tanque Redondo, Riacho do Gurdião, Tanque de Areia, Mendes, Logradouro,
incluindo o sítio Pedra Atravessada e Requerimento nº 054/2019 – Solicito da Secretaria de
Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e da Tecnologia
(SEIRHMACT) e ao Diretor Presidente da CAGEPA, o fornecimento e instalação de caixas de fibra
de vidro com capacidade para armazenamento de 10.000 litros de água, através do Programa
Paraíba Rural sustentável do Governo do Estado, em todos os sítios do município de Baraúna,
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.
Fazendo o uso da palavra o Vereador José dos Santos-Saudou os presentes, agradeceu a Deus
pela oportunidade, falou sobre os calçamentos e rede de esgoto, mencionou alguns requerimentos,
onde o mesmo solicitou esses serviços para algumas ruas da cidade, aproveitou a presença do
prefeito e dirigiu a palavra ao mesmo. Falou que não tem muita fé que saia essas obras até o fim
do mandato. Pediu que o Prefeito olhasse também pelo Conjunto José Líbio, que lá tem muita
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gente que precisa. Falou que o Prefeito tem que ver a necessidade de toda população. Disse que
são muitas coisas que a população precisa, disse que esperava mais do Sr. Prefeito. Disse que é
oposição, e faz as cobranças para o bem do povo. Mencionou uma situação do Colégio, que fez
uma visita lá e que não tinha luz no banheiro, mostrou ao diretor e soube que já foi solucionado,
mas vai lá essa semana. Falou a respeito dos banheiros que estão sem portas e não sabe como
estão usando esses banheiros. Falou que isso é falta de compromisso. Encerrou agradecendo a
oportunidade. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Ivan Gomes-Saudou a todos, falou que
estava usando a tribuna para fazer seu depoimento sobre Baraúna, sobre a gestão e sobre o
trabalho que tem desempenhado como Vereador. Disse que é oposição, mas uma oposição
diferente, com clareza e com honestidade, disse que o que fala é responsável e pode até provar.
Falou a respeito da saúde. Mencionou um caso que aconteceu a tarde e disse que muitas vezes
tem 03 ou 04 carros na frente do Posto Médico e não tem motorista, outra coisa, muitas vezes os
motoristas vão com 01 paciente e deixa na frente do hospital e vem embora, não sabe nem se o
paciente será internado, e esse paciente fica esperando carona porque não tem dinheiro para
pagar alternativo para voltar para casa. Falou sobre o esporte, mencionou o torneio que realizou
em Gilson Sampaio. Disse que o incentivo do esporte acabou e a pessoa que o Sr. Prefeito colocou
a frente não é capacitado e só faz ganhar o dinheiro. Disse que vai fazer um torneio aqui na cidade,
falou que o secretário só faz as coisas pelo time dele. Agradeceu a todos que ajudaram para que o
torneio fosse realizado. Fez um pedido ao Sr. Prefeito concernente a feira livre da nossa cidade,
pediu que a mesma fosse organizada o mais rápido possível. Falou sobre o Moreira, mencionou um
requerimento que fez para aquela localidade. Disse que temos que trabalhar para o bem do povo.
Falou que enquanto o povo quiser ele estará aqui para representar o povo. Encerrou agradecendo.
Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José Nivanildo-Saudou a todos, agradeceu a Deus.
Falou a respeito da situação dos reservatórios de água do Município. Falou a respeito do ofício que
enviou a gestão e que quando recebeu a resposta ficou feliz, pois ia ser atendido, citou a atual
realidade da Lagoa da Caraibeira, do Moreira, do 1º Açude, do Açude do Serrote Verde, falou que
deste último estão saindo mais de 40 pipas d’água por dia, falou que até ai tudo bem, mas a pesca
com rede está descontrolada, é gente de todo canto pescando, disse que tem que ter um decreto
proibindo a pesca com rede, pois a água está sendo usada para consumo. Falou da inauguração
da Biblioteca da Escola Estadual, que homenageou o Sr. Dr. Pedro Souto. Falou que foi cobrado
por alguns funcionários que trabalham com o líder do Prefeito, falam que foi adquirido um veículo
para servi-los, mas os mesmos não tem usufruído e perguntou minha opinião, respondi o seguinte:
que sou de acordo que o Sr. Gestor faça uma reunião e entregue o veículo para servir os
funcionários para desempenharem seu trabalho, não para uso pessoal do sr Jardel. Disse que o
gestor tem que ter pulso. Disse que se pegar o carro sendo usado por Vereador para fins pessoais,
denuncia. Falou sobre ser oposição, disse que é algo muito amargo. Disse que faz requerimentos
simples e não são atendidos, mencionou alguns. Finalizou falando sobre os repasses, citando
alguns valores e agradeceu. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Jardel Galdino-Saudou a
todos, iniciou falando do carro mencionado pelo vereador Nego, disse que o mesmo está servindo
a população e disse que o carro é da Saúde e pode ser usado para qualquer ação daquela
Secretaria. Falou sobre o que foi falado na última Sessão (23/08), relacionado as câmeras
compradas para colocar nos micro-ônibus, fez uma correção nos valores, falou também dos
rastreadores. Falou a respeito das obras que o Prefeito está fazendo. Falou das trocas das
lâmpadas dos postes, falou da revitalização das estradas, falou das passagens molhadas que
foram feitas, falou a respeito dos atendimentos dos PSF’s. Citou uma denúncia que está no
Ministério Público, a respeito da confecção das manilhas. Parabenizou o Vereador Ivan Gomes,
pela preocupação para o bom funcionamento da feira livre. Finalizou agradecendo. Em seguida fez
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o uso da palavra o Senhor Prefeito Manassés Dantas-Saudou a todos, iniciou falando que não iria
“debater” o que havia sido dirigido a ele, tendo em vista que tem muita coisa que para colocar em
pratica tem que ser analisada para saber como será feita e o tempo não é suficiente nem para falar
o que veio falar, imagina se for responder a tudo. Dirigiu a palavra ao Vereador José dos Santos no
que diz respeito aos esgotos, pois a obra parou devido uma denúncia feita pelo mesmo no
Ministério Público. Citou o que os Vereadores José dos Santos e José Nivanildo falaram a respeito
das câmeras, disse que não sabe se foi um equívoco deles, mas os valores que eles disseram
estava errado. Mencionou o rastreamento e esclareceu o uso dos equipamentos. Falou a respeito
das Emendas Parlamentares, que o Vereador José Nivanildo havia dito que o Município era o que
mais tinha emendas nas região e depois falou que não conseguíamos nenhuma emenda. Citou
todas as emendas conseguidas. Disse que os vereadores tenham cuidado para não faltarem com a
verdade, que a população precisa sim ser informada, mas tem que ser com a informação correta e
para que eu não precise mais vir aqui. Disse que foi ser prefeito para ajudar o povo de Baraúna.
Disse que os vereadores fossem atrás dos deputados deles para conseguirem Emendas que
beneficiem o município e caso eles digam que o prefeito não aceita por que é de oposição, diga a
eles que o que for pro bem do município e da população eu aceito. Disse que os assuntos que
foram dirigidos a ele hoje (06/09) irá analisar e se possível solucioná-los. Disse também que
sempre que necessário virá a esta casa para esclarecer as coisas. Finalizou agradecendo a Deus.
Utilizaram o tempo dos dois minutos os Vereadores: Maciel Dantas, Reginaldo Rodrigues, José
Nivanildo, José Ubaldino, José dos Santos, Ivan Gomes 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: Requerimento nº
048/2019 – Solicita a limpeza das guias à beira da pista da BR 169 que dá acesso a cidade de
Baraúna/PB e Requerimento nº 049/2019 – Solicita com urgência a construção de um quebramolas na rua Getúlio Vargas, nas proximidades da Papelaria de Márcia e da Creche Municipal,
ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Souza, que depois de discutidos, foram
aprovados por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº 046/2019 – Solicita
calçamento e iluminação na Rua Frei Damião até o Cemitério Público e Requerimento nº 47/2019 –
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, participaram da discussão os Vereadores: Ivan Gomes, José Nivanildo, Reginaldo
Rodrigues e Jardel Galdino, sendo aprovados por unanimidade dos vereadores presentes.
Requerimento nº 044/2019 – Solicita rede de esgoto, meio fio e calçamento na Travessa da Rua
Nazário Cassiano de Oliveira, tendo como 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, participaram da discussão os
Vereadores: Jardel Galdino, José Nivanildo, Ivan Gomes e Maciel Dantas, sendo aprovado por
unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº 050/2019 – Solicita que seja feito a rede
de esgoto de todas as ruas do bairro Jardim Planalto, ligando todas as ruas, de autoria do Vereador
Reginaldo Rodrigues, sendo discutido pelos Vereadores: Reginaldo Rodrigues, Ivan Gomes e
Jardel Galdino, em seguida foi aprovada 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 20 de setembro de 2019.
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