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 3ª SESSÃO ORDINÁRIA/2º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2020
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 21 de agosto de 2020.

As 19h00min horas do dia vinte e um do mês de agosto do ano de dois mil vinte (21.08.2020),
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, José Ubaldino de Sousa, Antônio Maciel Silva Dantas, Ivan
Gomes da Silva, Antônio Lunguinho de Almeida, José Nivanildo da Silva Souza, Jardel Galdino de
Oliveira. Sendo registrada a ausência injustificada do Vereador: 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 130 e, ato continuo, solicitou para o 1º Secretário efetuar a
leitura da Ata da última Sessão Ordinária, sendo discutida pelo vereador José Nivanildo, e
aprovada com ressalva. Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Presidente declarou aberto o
Expediente. Não havendo nenhuma correspondência ou matéria recebida o Sr. Presidente solicitou
dos Vereadores que apresentassem suas proposituras ou matérias: Requerimento nº.
019/2020-Solicita que a partir de 2021, seja feita a aquisição de sementes de feijão e milho para os
agricultores, junto com o corte de terra, de autoria do Vereador Jardel Galdino e Requerimento nº.
020/2020-Solicita construção de um monumento com a bíblia sagrada na entrada da cidade de
Baraúna, próximo ao posto de gasolina de autoria do Vereador Antônio Lunguinho de Almeida.
Requerimento nº. 021/2020 –Solicita que seja enviado a esta Casa Legislativa informações dos
precatórios dos professores do município e Requerimento nº. 022/2020-Solicita que seja enviado a
esta Casa Legislativa informações sobre o projeto de lei, como também do requerimento, que foram
aprovados nesta Casa, onde concede gratificação temporária e transitória aos servidores da saúde,
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 Ivan Gomes – Saudou a todos, falou da carta que foi assinada
pelos Vereadores da abertura da UTI do Hospital Regional de Picuí/PB, disse que está sendo feito
corte de terra até em outros municípios, como também fazendo barreiros, disse que o Prefeito está
querendo fazer em 3 meses o que não fez em 3 anos, falou a respeito do áudio gravado pelo
senhor presidente onde o mesmo chama o grupo do 12 de imbecis, pedindo respeito ao senhor
Presidente, finalizou dizendo que é mais uma vez Pré-Candidato a Vereador, e que está sempre à
disposição a ajudar a população. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José dos Santos –
Cumprimentou a todos os presentes, agradeceu a Deus por mais uma oportunidade, disse que já
estamos perto da eleição e que já tem gente desesperado, disse que o Prefeito está querendo
enganar o povo de novo, disse que agora na véspera da eleição o Prefeito está ajudando a muita
gente, mas o povo não vai esquecer o que aconteceu durante 03 anos, finalizou falando sobre a
geração de empregos no Município. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José NivanildoSaudou a todos, falou do seu levantamento dos repasses do FPM a Prefeitura municipal, disse que
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os Vereadores tem que representar o Município e não defender somente a gestão, falou a respeito
da locação dos carros na Prefeitura, pediu que o Prefeito trabalhe e tenha respeito com a
população, finalizou falando do áudio gravado pelo senhor Presidente onde chama o grupo do 12
de imbecis, pedindo que o senhor Presidente justificasse esse ato. Em seguida fez o uso da
palavra o vereador Jardel Galdino- saudou a todos, disse que todos os vereadores trabalham
apresentam projetos e requerimentos, assim como também sempre estão cobrando ao Prefeito o
que é melhor para Baraúna, parabenizou o Vereador Ivan Gomes pela iniciativa, com os demais
Vereadores por ajudar no apoio a abertura da UTI do Hospital Regional de Picuí/PB, falou dos corte
de terra que foram distribuídas pela Gestão municipal, falou do Bolsa Atleta, falou das obras que o
Prefeito vem fazendo no Município, finalizou falando da manutenção de lâmpadas que está sendo
feito na zona rural do Município. Em seguida fez o uso da palavra o Vereador José Jandir-Saudou a
todos, fez esclarecimentos sobre o áudio que o mesmo gravou nas redes sócias, disse que não vai
só apanhar, que quer manter o respeito com todos, disse que quem ganhar vai ser o Prefeito de
todos, finalizou dizendo mais uma vez que está cansado só de apanhar, e em virtude disse gravou
o áudio, para essas pessoas que falaram dele e elas sabem quem são. Usaram o tempo de dois
minutos os Vereadores: Antônio Lunguinho, Ivan Gomes, José Nivanildo, Jardel Galdino e Antônio
Maciel. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito, o Sr. Presidente deu por encerrado o tema
livre e declarou aberto a Ordem do Dia. Requerimento nº. 015/2020-Solicita ao Secretário de Infra
Estrutura junto ao DER, um recapeamento da PB 169 localizado no nosso Município e
Requerimento nº. 016/2020-Solicita a instalação dos poços perfurados pelo CDRM do Estado no
nosso Município, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira, participaram da
discussão os Vereadores Antônio Lunguinho, José Nivanildo, Ivan Gomes e Jardel Galdino, sendo
aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. Requerimento nº. 017/2020 – Solicita ao
Deputado Chió que peça ao Governo do Estado a roçagem da BR do trevo de Cuité a cidade de
Picuí, BR 137 e Requerimento nº. 018/2020- Solicita ao Deputado Chió que peça ao Governo do
Estado o prosseguimento do asfalto da BR 169 até a avenida onde está localizada a Prefeitura
municipal, ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da Silva Souza, participou da discussão o
Vereador José Nivanildo, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores presentes. 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 Setembro de 2020.
____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
______________________________ ____________________________ Antônio Maciel da Silva
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