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 1ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO 2020
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 24 de julho de 2020.

As 19h00min horas do dia vinte e quatro do mês de julho do ano de dois mil vinte (24.07.2020),
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: José dos Santos Lima, Antônio Maciel Silva Dantas, Ivan Gomes da Silva, José
Nivanildo da Silva Souza, José Ubaldino de Sousa, Jardel Galdino de Oliveira, sendo registrada a
ausência injustificada dos Vereadores Antônio Lunguinho de Almeida e 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 2º Secretário que
efetuasse a leitura do Salmo Bíblico 125 e, ato continuo, do 1º Secretário a leitura da Ata da última
Sessão Ordinária, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes sem
qualquer manifestação. Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Presidente declarou aberto o
Expediente, solicitando do 1º Secretário que efetuasse a leitura das correspondências e matérias
recebidas: Oficio nº. 00444/20- SECPL do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando o
Processo Eletrônico TC-05961/17, referente a prestação de contas desse Município, exercício de
2016, de responsabilidade do então gestor, Alyson José da Silva Azevedo e Projeto de Lei nº.
005/2020-Dispondo sobre a criação de cargo em comissão e dá outras providências de autoria do
Poder Executivo. Logo em seguida o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que apresentassem
suas propositura ou matérias: Requerimento nº. 012/2020-Solicita Reforma do Ginásio Poliesportivo
Joselito de Oliveira no Bairro José Líbio Dantas e Requerimento nº. 014/2020-Solicita que seja
construído uma central de velório e um crematório dentro do cemitério público Irmã Dulce, ambos
de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira; Requerimento nº. 010/2020 – Solicita
recuperação do tanque do Moreira, como também que seja colocada telas de proteção para não
entrar animais e Requerimento nº. 011/2020 –Solicita reforma do cata vento do olaria, como
também a reforma da cacimba do mato, ambos, de autoria do Vereador Ivan Gomes da Silva;
Indicação nº. 001/2020-Solicita que a praça que será construída no conjunto José Líbio Dantas,
tenha o nome do Senhor Emídio Gomes da Silva e Requerimento nº. 013/2020- Solicita firmar
convênio com o Governo do Estado, na tentativa de conseguir a construção de cisternas referentes
ao programa água da chuva, servindo como forma de prevenção em épocas de estiagem, 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,
fazendo o uso da palavra o Vereador José dos Santos – Saudou a todos os presentes, agradeceu a
Deus, por mas uma oportunidade de estar iniciando mais um período legislativo, explicou sua
ausência na reunião passada, falou do COVID-19, no nosso Município, falou da saúde do nosso
Município, que se preocupa com a saúde de todos os baraunenes. Em seguida fez o uso da palavra
o Vereador José Nivanildo – Cumprimentou a todos os presentes, falou sobre o COVID-19 no
Município, falou que até hoje a merenda escolar não foi entregue, que os estudantes não
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receberam nenhum apoio do Poder Executivo, falou da licitação da unidade escolar, falou sobre o
reparo da praça de eventos, que só foi feito depois de muitos pedidos dos Vereadores, falou sobre
o convênio para pavimentação de algumas ruas, e finalizou falando do caminhão que foi comprado
e não está servindo a população. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador Jardel GaldinoSaudou a todos, falou do trabalho que vem sendo feito contra o COVID-19 no nosso Município,
parabenizando a todos os profissionais da área da saúde por todo desempenho durante essa
pandemia, falou sobre a reabertura de academias e ginásios no Município, falou sobre o
calçamento que o Poder Executivo vem fazendo em várias ruas, falou da manutenção da praça de
eventos, disse que a praça por traz da rua João Pessoa já está toda iluminada, falou sobre o
projeto que foi aprovado da suspensão dos empréstimos consignados, onde o mesmo foi
sancionado, e finalizou parabenizando a todos os agricultores pela passagem do seu dia. Em
seguida fez o uso da palavra o Vereador Ivan Gomes-Saudou a todos, falou sobre a situação do
COVID-19 no Município, disse que está preocupado com a retomada dos treinos de futebol, falou
sobre o abandono do Prefeito com a cidade durante três anos, falou da praça de eventos e finalizou
falando dos cortes de terra. Usaram o tempo de dois minutos os Vereadores: Antônio Maciel, José
Jandir, José Ubaldino, Ivan Gomes, Jardel Galdino e José Nivanildo, debatendo assuntos diversos.
Não havendo mais nenhum Vereador inscrito, o Sr. Presidente deu por encerrado o tema livre e
declarou aberto a Ordem do Dia. Não havendo nenhuma matéria para votação, foi declarada
encerrada a Sessão. 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 07
de agosto de 2020.
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