Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR FRANCISCO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido

ATA LEGISLATIVA
As 19:00 horas do dia cinco do mês de maio do ano de dois mil e dezessete (05.05.2017), reuniramse na Câmara de Baraúna/PB, no Prédio situado a Rua Pedro Matias de Souza, nesta cidade, sob
a Presidência do Vereador José Jandir de Pontes Cândido, os Vereadores: Jardel Galdino de
Oliveira, Antônio Maciel Silva Dantas, Ivan Gomes da Silva, Antônio Lunguinho de Almeida, José
dos Santos Lima, José Nivanildo da Silva Souza e José Ubaldino de Sousa, em Sessão Ordinária,
sendo registrada a ausência injustificada do Vereador Reginaldo Rodrigues de Lima. Depois de
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 para
efetuar a leitura do Salmo Bíblico 51 e, ato continuo, solicitou para o 1º Secretário efetuar a leitura
da Ata da última Sessão Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes
sem qualquer manifestação. Dando sequencia a Sessão, o Sr. Presidente declarou aberto o
Expediente, solicitando do 1º Secretário para fazer a leitura das correspondências: Comunicado da
CNM-Confederação Nacional dos Municípios. Em seguido o Sr. Presidente solicitou dos
Vereadores que apresentassem suas proposituras: Requerimento nº 036/2017 – Aquisição de um
carro para a Secretaria de Ação Social, em favor do Programa Bolsa Família; Requerimento nº
037/2017 – Solicita que a Prefeitura junto ao Departamento de Cultura realize o São João de Rua
nos Bairros da cidade, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira; Requerimento nº
032/2017 – Solicita a pintura dos prédios públicos da cidade; Requerimento nº 033/2017 – Solicita
que os carros da Prefeitura sejam adesivados para facilitar a identificação dos mesmos, ambos de
autoria do Vereador Ivan Gomes da Silva; Requerimento nº 031/2017 – Solicita que as árvores que
já estão plantadas não sejam cortadas fora, mas preservadas em nossa cidade, de autoria do
Vereador José dos Santos Lima; Requerimento nº 030/2017 – Construção de uma Praça Pública
com um monumento da Bíblia, onde era o antigo matadouro público, de autoria do Vereador
Antônio Maciel Silva Dantas; Requerimento nº 034/2017 –Requer do Presidente da Câmara
Municipal de Baraúna esclarecimentos sobre a falta de Sessões Ordinárias por parte do Parlamento
Mirim do município; Requerimento nº 035/2017 – Requer do poder público municipal a instalação de
Rede de esgotamento no Conjunto Habitacional Severino Gomes da Nóbrega, ambos de autoria do
Vereador José Nivanildo da Silva Souza. Antes de encerrar o expediente, o Sr. Presidente fez
menção dos dados do TRE, no que diz respeito ao Cadastramento Biométrico dos eleitores deste
Município. Em seguida o Sr.
Presidente declarou aberto o Tema Livre. Usou da palavra o Vereador José dos Santos Lima –
Saudou os presentes e parabenizou Dr. Pedro que doou um terreno para a Prefeitura, parabenizou
todos da ONG e parabenizou o Prefeito e toda a equipe organizadora da Festa de emancipação.
Voltou a falar sobre o açude do Serrote Verde, que depois da chuva continuou sem ser limpo, pois,
mesmo sendo oposição, mas é a favor das coisas que fazem e trazem o bem para o Município.
Pediu ao Prefeito para mandar limpar o açude, chamou para trabalhar para o bem do Município.
Falou a respeito do Estádio “Azevedão” que continua abandonado, que alguns pais de famílias
trabalharam lá e não receberam, que com esse descaso os esportistas estão sendo prejudicados.
Falou da saúde, o tempo passa e a ambulância não chega, que é só promessa. Falou a respeito de
pessoas da zona rural que o procura para reclamar a respeito da iluminação, e por fim, se dirigiu ao
presidente, no que diz respeito às reuniões que não ocorreram; o Vereador Antônio Maciel –
Saudou a todos os presentes, parabenizou a administração pelo evento da emancipação politica e
sua organização. Falou a respeito da vasta programação que teve. Disse que a população precisa
de ação e informação. Falou a respeito dos exames que são feitos na Secretaria de Saúde, os tipos
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de exames, os dias que são feitos e a quantidade que são realizados; o Vereador José Nivanildo –
Saudou a todos os presentes, disse que iniciará a fala reclamando da falta de Sessão nesta Casa,
pediu que o Presidente seguisse o Regimento Interno. Parabenizou a Gestão municipal pelos
eventos da emancipação politica e reclamou, que pela primeira vez não veio convite para os
Vereadores. Falou a respeito das reclamações com relação aos repasses, disse que em Baraúna o
Prefeito não pode falar em crise, comparando os repasses com os do ano passado, que no mês de
abril entrou mais de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). De janeiro a março entrou mais de R$
259.000,00 (duzentos e cinquenta e nove mil reais). Parabenizar o Prefeito, aqui é a casa da
verdade, comparou os gastos de combustível da gestão anterior com a gestão atual, disse que o
gasto do Prefeito anterior foi muito superior ao do Prefeito atual, ele está de parabéns. Mais quando
comparei as diárias, o Prefeito anterior gastou menos que o atual, tem que economizar em tudo.
Falou a respeito do processo que enfrentou com relação a uma coisa que falou sobre o Conjunto
Severino Gomes da Nóbrega, e no dia da audiência fez um acordo e vai pagar um salário mínimo a
ONG da nossa cidade. Falou a respeito dos gastos com peças, com publicação e com telefone.
Para fechar com chave de ouro, disse que a Prefeitura de Baraúna hoje tem mais de R$
1.171.000,00 (um milhão, cento e setenta e um mil reais) em conta. Disse que já que economiza
tanto quer ver o desenvolvimento da cidade; o Vereador Jardel Galdino – Saudou a todos, disse
que veio esclarecer a população, parabenizou a cidade pelos 23 anos de emancipação. Disse que
houve cinco (5) dias de eventos, começando na quinta-feira até a segunda-feira, que todos juntos
em prol da comemoração. Agradeceu ao Prefeito por ter fechado os cortes de terras com 501
horas. Falou a respeito do milho e do feijão que a Secretaria de Agricultura recebeu e já estava
distribuindo para os agricultores.
Falou que agora o Município saiu na frente na campanha contra febre aftosa. Parabenizou a
administração, falou da bomba submersa que foi instalada no cata-vento, pedido que fez ao
Prefeito, com relação a iluminação das ruas Joana Tavares, Francisco Italiano. Falou das ações do
TER, parabenizou toda a equipe que trabalhou, ao presidente pela disponibilização do espaço.
Sobre as informações da saúde no Município, disse que acha que a saúde hoje está bem; o
Vereador Ivan Gomes – Saudou a todos, falou da saúde no Município, citou o caso do Vereador
Nego, que chegou ao Posto Médico e a atendente disse que ele não ia ser atendido. Falou que
ontem (04/05) a sua esposa Fátima (ex-Prefeita) passou mal e não teve atendimento aqui e o
motorista disse que era melhor ir pra Picuí. Como é que a saúde está boa? Como está indo bem?
Falou a respeito da festa, parabenizou a organização e disse que é tradição acontecer essa festa.
Falou que tem 03 carros novos locados, que existem ambulâncias para locar também, então o
Prefeito ao invés de locar carros comuns loque uma ambulância enquanto a nova não chega. Disse
que o Prefeito trabalhe para o povo independente de em quem votou. Falou dos serviços que estão
sendo feitos que eram da gestão passada e que está aqui para trabalhar para o povo e que é
independente. Disse que está colocando o projeto do saneamento e junto com este tem um abaixoassinado para ser entregue ao governador. Disse que temos que cobrar, que Baraúna é uma
cidade nova e temos que lutar para nossa cidade se desenvolver. Vamos a luta. Por fim os
Vereadores José Ubaldino, Antônio Lunguinho, José Jandir e Jardel Galdino usaram os 02 (dois)
minutos para tratarem de assuntos administrativos diversos. O Sr. Presidente deu por encerrado o
tema livre e declarou aberto a Ordem do Dia. Foram colocadas em discussão e votação as
seguintes matérias: Requerimento nº 020/2017 – Saneamento básico completo (água e esgoto) da
cidade de Baraúna/PB; Requerimento nº 021/2017 – Limpeza do Moreira e Cercar com tela para
evitar a entrada de animais, ambos de autoria do Vereador Ivan Gomes da Silva, participaram da
discussão dos dois requerimentos os vereadores Ivan Gomes, Antônio Lunguinho, José Nivanildo,
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Jardel Galdino, Antônio Maciel e José Ubaldino, em seguida foram aprovados por unanimidade;
Requerimento nº 022/2017 – Reajuste Salarial para o Cargo de Assistente de Ensino, de autoria do
vereador José Jandir de Pontes Cândido, participaram da discussão os vereadores Antônio
Lunguinho, Jardel Galdino, Ivan Gomes e José dos Santos, em seguida foi aprovado por
unanimidade; Requerimento nº 023/2017 – Aquisição de um caminhão novo e moderno para coleta
de lixo domiciliar, de autoria do Vereador Antônio Maciel Silva Dantas, participaram da discussão os
Vereadores José Nivanildo, Ivan Gomes, José dos Santos, Jardel Galdino, Antônio Lunguinho,
José Ubaldino e Antônio Maciel, em seguida foi aprovado por unanimidade; Requerimento nº
024/2017 – Aquisição de um terreno para construir uma Unidade Básica de Saúde para o PSF II;
Requerimento nº 025/2017 – Aquisição de um carro para o PSF II, ambos de autoria do Vereador
Jardel Galdino de Oliveira, participaram da discussão os Vereadores Ivan Gomes e Jardel Galdino,
em seguida foram aprovados por
unanimidade; Requerimento nº 026/2017 – Requer do Poder Executivo Estadual informação sobre
o pagamento do Plano Seguro-Safra dos agricultores da cidade de Baraúna; Requerimento nº
027/2017 – Requer a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA) informações sobre
contrato firmado com a Prefeitura de Baraúna no ano de 2014, ambos de autoria do Vereador José
Nivanildo da Silva Souza, participaram da discussão os Vereadores Antônio Lunguinho, Ivan
Gomes, Antônio Maciel, Jardel Galdino e José Ubaldino, em seguida foram aprovados por
unanimidade; Requerimento nº 028/2017 – Pavimentação com rede de esgoto na Rua Pedro
Graciano Dantas, de autoria do Vereador José dos Santos Lima, participaram da discussão os
Vereadores José Nivanildo, Ivan Gomes, Antônio Maciel e Jardel Galdino, sendo aprovado por
unanimidade. Não havendo mais nenhum 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 19 de Maio de 2017.

José Jandir de Pontes Cândido
Presidente

Antônio Lunguinho de Almeida
Vice-Presidente

José Nivanildo da Silva Souza
1º Secretario

Antonio Maciel Silva Dantas
2º Secretario
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