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ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO 2019
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 20 de setembro de 2019.

As 19h00min horas do dia vinte do mês de setembro do ano de dois mil dezenove (20.09.2019),
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: Antônio Lunguinho de Almeida, Jardel Galdino de Oliveira, José Nivanildo da Silva
Souza, Antônio Maciel Silva Dantas, José dos Santos Lima e José Ubaldino de Sousa. Sendo
registrada a ausência injustificada dos vereadores Reginaldo Rodrigues de Lima e Ivan Gomes da
Silva. 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 04 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:
mensagem do Projeto de lei nº 013/2019 – Dispõe sobre: Altera nome da 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. Dando continuidade
aos trabalhos, o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que apresentassem suas proposituras:
Requerimento nº. 057/2019 – Solicita que seja feito passagem molhada queda 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; Requerimento nº 055/2019 – Solicita explicações da Prefeitura
Municipal como também da Secretaria de Agricultura a respeito do garantia safra 2017-2018-2019
para os 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, entre outros e Requerimento
nº 056/2019 – Solicito do Prefeito Manasses Gomes Dantas que seja firmada uma parceria
conveniada através da Prefeitura de Baraúna e 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 Sousa; o
Senhor Presidente fez de forma verbal o Requerimento nº059/2019 – Votos de profundo pesar aos
familiares da Senhora Severina Maria de Oliveira, em nome de todos os vereadores da Casa. 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 José dos Santos-Saudou os
presentes, agradeceu a Deus pela oportunidade, iniciou falando sobre a viagem do Prefeito a
Brasília-DF, disse que era pra ter corrido atrás antes, disse que está faltando um (01) ano para a
Campanha eleitoral e talvez seja por isso que ele está correndo atrás para garantir mais quatro
anos. Pediu para o Prefeito olhar mais pelo conjunto José Líbio. Disse que sempre vai atrás dos
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seus candidatos a deputado e solicita emendas para transporte e para pavimentação de ruas.
Mencionou uma situação com as máquinas da Prefeitura que estão trabalhando para empresários e
em propriedades rurais particulares de pessoas que tem condições. Falou que essas máquinas são
para a população sim, mas aquelas pessoas que não tem condições. Falou também a respeito da
F4.000. Citou um vídeo do Vereador José Nivanildo. Disse que as pessoas sempre cobram por que
as máquinas não servem a população. Encerrou agradecendo a oportunidade. Em seguida fez o
uso da palavra o Vereador José Nivanildo-Saudou a todos, disse que como de costume veio trazer
valores. Disse que o Município recebeu até essa data (06/09), a quantia equivalente a R$
634.981,90 (seiscentos e trinta e quatro mil novecentos e oitenta e um reais e noventa centavos),
comparou com os repasses de 2018 e viu que o repasse anterior foi inferior ao atual, logo o Gestor
não tem do que reclamar. Falou do repasse que foi feito para a Secretaria de Saúde que foi de
mais de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais), que é para investimentos de infraestrutura
e compra de materiais. Citou a questão dos convênios. Disse que talvez o Gestor não saiba a
diferença entre Emenda Parlamentar e Convênio. Disse que o Gestor está usando um convênio do
ano de 2013 (gestão anterior), onde a 1ª parcela foi liberada em 2015, a 2ª parcela no final de 2016
e a 3ª parcela agora em 2019, sendo assim, sabemos que nosso Município não tem nenhum
Convênio firmado. Disse que seu trabalho é feito com responsabilidade. Falou que entrou em
contato com a Câmara dos Deputados e a mesma informou que não possui Emendas
Parlamentares beneficiando o município de Baraúna em 2019. Disse que sua função é mostrar a
verdade a população. Falou que o Gestor municipal tem que ter responsabilidade. Mencionou o
salário e as diárias do Gestor. Falou da viagem do Prefeito a Brasília-DF. Cobrou do mesmo ação
para a população carente. Falou do Conjunto Habitacional que muitas casas foram dadas a
pessoas que não precisavam. Falou, novamente, que o Município não tem um convênio firmado.
Nem sequer uma cisterna foi feita nessa gestão. A população vai atrás de uma ajuda e não tem.
Falou do seguro safra. Disse que quer o Gestor em todas as reuniões. Mencionou o assunto que o
Vereador José dos Santos citou referente as máquinas da Prefeitura, disse que não ia denunciar,
mas como o problema persistiu e o Gestor não está levando os Vereadores a sério, vai sim, levar
para o Ministério Público. Finalizou agradecendo. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador
Jardel Galdino-Saudou a todos, iniciou falando da viagem do prefeito a Brasília-DF. Falou do
Conjunto José Líbio será beneficiado com uma praça, com calçamento e rede de esgoto. Falou das
Emendas parlamentares. Falou das diárias, que é um direito tanto do prefeito quanto de qualquer
funcionário que for tratar de assuntos administrativos. Falou do garantia safra. Falou que esteve em
João Pessoa e foi atrás de ações para os agricultores do município e também um Conjunto
habitacional para a população mais carente. Disse que foi na antiga sede do PMDB para falar com
o Senador Zé Maranhão para o mesmo conseguir Emendas para o Município. Falou que procurou
também a secretária de direitos humanos para conversar a respeito do Programa do Leite. Falou
que temos que ver o que é melhor para o município. Falou a respeito do caso das máquinas. Falou
da revitalização das estradas. Parabenizou o senhor Fagner Geminiano pelo trabalho desenvolvido
na Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo. Mencionou todas as ações e encerrou agradecendo a
todos. Utilizaram o tempo dos dois minutos os Vereadores: José Nivanildo, Antônio Lunguinho,
Jardel Galdino e Maciel Dantas. 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: Institui o Programa de
Bolsas aos treinadores amadores, denominado “Amigos do Esporte” no município e dá outras
providências, de autoria do Poder Executivo Municipal, participaram da discussão os Vereadores:
Antônio Lunguinho, Jardel Galdino, José Nivanildo, Maciel Dantas, José dos Santos, em seguida foi
aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento nº 053/2019 – Solicita com
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urgência 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 – Solicita da Secretaria de infraestrutura, dos recursos hídricos do meio ambiente e da
ciência e 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-PB, ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Souza, foram
discutidos por: José Nivanildo, Jardel Galdino e Maciel Dantas em seguida foram aprovados por
unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº 051/2019 – Solicita ao Poder Executivo
que seja feito a manutenção da rede de esgoto principal, para trocar para manilhas, que abrange o
bairro Jardim Planalto até o bairro José Rodrigues de Lima, que desgota na propriedade de Cicero
de Dede de Novo e na ONG NOVA BARAÚNA e Requerimento nº 052/2019 – Solicita ao Poder
Executivo a aquisição de um terreno ao lado do Cemitério público para ampliação do mesmo,
ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira, participaram da discussão os
Vereadores: Jardel Galdino e José Nivanildo, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores
presentes. Em comum acordo dos Vereadores presentes foi colocado em discussão e votação o
Requerimento nº 059/2019 – Votos de profundo Pesar aos familiares da Senhora Severina Maria de
Oliveira, sendo discutido pelos Vereadores: José Nivanildo, Antônio Lunguinho e Jardel Galdino,
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 04 de outubro de 2019.
____________________________
José Jandir de Pontes Cândido
Presidente
______________________________ ____________________________ Jardel Galdino de Oliveira
José Nivanildo da Silva Souza 1º Secretário 2º Secretário
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Presidente
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