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

ATA LEGISLATIVA
As 20:00 horas do dia dezenove do mês de maio do ano de dois mil e dezessete (19.05.2017),
reuniram-se 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, José Ubaldino de Sousa e
Reginaldo Rodrigues de Lima, em Sessão Ordinária. 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 manifestação. Dando sequencia
a Sessão, o Sr. Presidente declarou aberto o Expediente, solicitando do 1º Secretário para fazer a
leitura das seguintes correspondências: Comunicados do INNAM; Comunicados do Ministério da
Educação nºs CM032919, 042845 e 042844/2017; Convite da 4ª Gerência Regional de Educação;
Ofício nº 259/2017 – Dep. Federal Rômulo Gouveia; Ofício nº 00805/2017 – SECPL – Tribunal de
Contas do Estado – Encaminhando o Processo Eletrônico TC-04732/15, referente à prestação de
Contas desse município, exercício de 2014; Mensagem do Projeto de Lei nº 003/2017 – Estabelece
as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária (LDO) para o Exercício de 2018 e
Projeto de Lei nº 004/2017 – Modificando a Estrutura Organizacional Básica e Administrativa do
Poder Executivo, ambos de autoria do Chefe do Poder Executivo municipal. Em seguida o Sr.
Presidente solicitou dos Vereadores que apresentassem suas proposituras: Projeto de Lei nº
004/2017 – Autoriza o poder executivo denominar Logradouro Público e dá outras providências;
Requerimento nº 038/2017 – Solicita a construção de um coreto entre a Igreja católica e a Casa de
Maria, ambos de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira; Requerimento nº 040/2017 –
Solicita que o Poder Executivo consiga junto ao Governo do Estado o asfalto para as principais
ruas da cidade, de autoria do Vereador Antonio Lunguinho de Almeida; Requerimento nº 044/2017
– Requer do Presidente da Câmara Municipal que envie expediente ao Poder Executivo para que o
mesmo envie informações sobre convênios; Projeto de Lei nº 003/2017 – Cria no âmbito da
Administração Pública Municipal do poder
executivo a proibição de Nepotismo, das autoridades assim mencionadas e dá outras providências,
ambos de autoria do Vereador José José Nivanildo da Silva Souza; Requerimento nº 039/2017 –
Solicita que sejam feitas rampas de acesso nas principais calçadas da cidade, de autoria do
Vereador José dos Santos Lima; Requerimento nº 042/2017 – Construção de uma casa de lazer
para os idosos; Requerimento nº 043/2017 – Conserto do sinal de televisão e que seja sintonizado
todos os canais, ambos de autoria do Vereador Ivan Gomes da Silva; Antes de encerrar o
expediente, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Assessor Jurídico para que o mesmo fizesse
alguns esclarecimentos quanto a necessidade da formalização da Comissões Permanentes para o
biênio 2017/2018, em conformidade ao estabelecido pelo Regimento Interno, tendo em vista ao
exame das matérias apresentadas nesta Sessão, carentes de pareceres formais para o
prosseguimento das mesmas. Em seguida o Sr. Presidente deu por encerrado o expediente e
declarou aberto o Tema Livre. Usou da palavra o Vereador José dos Santos Lima – Saudou os
presentes, agradeceu a Deus e a toda população que deu a oportunidade de está na Câmara e
disse que em nome da população ia falar a respeito da Saúde de Baraúna, que está uma vergonha,
tem muita gente precisando de atendimento e não é atendida. Disse que é só existe 01 (um)
médico atendendo a população, que o Prefeito tem que respeitar o povo e trabalhar pelo povo e
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não esquecer o povo. Falou a respeito do campo municipal que está abandonado, e quem é
prejudicado é a população e os jogadores, perguntando onde está o dinheiro. Falou da limpeza do
açude, disse que o dinheiro que está sobrando é para trabalhar pelo povo. Disse que está aqui para
cobrar que seja feito o correto pelo povo; o Vereador José Nivanildo – Saudou a todos os
presentes, falou a respeito da transmissão da rádio que não haverá, mas disse que nem por isso
vai deixar de falar a verdade, que foram eleitos para representar o povo. Disse que irá trazer
números, que tá na hora de acordarmos e representarmos o povo. Disse que em dezembro de
2016 entrou um valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) para a estruturação do
Posto Médico, enquanto Alzenita era a Secretária e que em abril desse ano entrou mais R$
92.000,00 (noventa e dois mil reais). Disse que é preciso verificar onde está este dinheiro. Disse
que vai cobrar e nem pense que vai esquecer, porque não vai. Disse que se envergonha diante da
população e dos desportistas, que as paredes do campo estão caindo. Disse que queria mostrar
outra realidade sobre pagamentos feitos a empresa para trabalhar no campo. Disse que é um
absurdo o que estão fazendo a respeito dos banheiros, que a realidade é drástica, pois foram
construídos 30 banheiros e ficaram devendo outros. Questionou a respeito das diferenças de
valores que o Ministério das Cidades disponibiliza e os valores nos empenhos. Disse que o Sr.
Prefeito citou no projeto 004/2017 o artigo 3º da Constituição Federal que disponibiliza informações,
mas que já mandou 12 ofícios e não obteve resposta. É engraçado porque fala que disponibiliza
informação e não
responderam nenhum dos meus ofícios, disse que já colocou no Ministério Público. Falou da
inadimplência do Convênio do Governo do Estado e que o Prefeito tenha cuidado; o Vereador
Antônio Maciel – Saudou a todos os presentes, agradeceu a Deus pela oportunidade e disse que o
Prefeito ainda se encontra em Brasília, falou a respeito da comemoração alusiva ao dia das mães.
Parabenizou todas as mães, parabenizou a todos os envolvidos no evento de comemoração ao dia
das mães. Falou a respeito da semana contra as drogas e a exploração sexual, lendo a
programação. Disse que o Prefeito entregará nesses próximos dias uma sede para o Conselho
Tutelar, que a inauguração está prevista para o dia 26 de maio, próxima sexta-feira. Falou a
respeito da visita do Governador a nossa região. Falou a respeito da TRANSPARAÍBA, disse que
beneficiará 19 cidades e que está empenhado nessa luta da água para a cidade. Disse que mesmo
sendo da bancada e que se o Governador não cumprir irá pensar para depois se manifestar sobre
campanha política. Se dirigiu ao Vereador José Nivanildo e disse que também tem compromisso
com a verdade e é imparcial; o Vereador Ivan Gomes – Saudou a todos, disse que é uma honra
está fazendo uso da tribuna para falar dos erros da cidade. Parabenizou Boanerges pelo trabalho
que ele fez, com relação a estrada que colocaram umas coisas lá e quando foi procurado
solucionou o caso. Falou a respeito de Manoel de Chagas lá das Trincheiras, que o procurou para
dizer que é hipertenso e que a última vez que um Agente de Saúde passou lá foi em Outubro do
ano passado. Falou a respeito da rádio que fez e faz com a população, principalmente, quando se
trata da oposição, que isso é um desrespeito com essa Casa. Disse que não vai ser prejudicado por
causa de alguns, e que vai pedir um horário e se não for dado vai ao Ministério Público. Falou a
respeito do campo, que se quiser fazer essa obra em meio dia faz. Disse que a responsabilidade é
do Prefeito, porque o dinheiro vem para Prefeitura e é ela quem repassa para a construtora. Que
um jogador disse que o Prefeito tinha autorizado colocar as traves e uma pessoa que não tem nada
a ver com a administração disse que não podia jogar lá. Disse que tem que dá apoio ao esporte de
Baraúna. Perguntou sobre os campeonatos de campo e futsal que não são realizados. Disse que é
incrível a força de vontade dos músicos, que tem que apoiar e botar pra desenvolver. Disse que
sente pena da situação de Baraúna. Falou a respeito do projeto que foi entregue sobre o quadro de
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funcionários, que os valores estavam muito altos; o Vereador Jardel Galdino – Saudou a todos,
agradeceu ao Prefeito pela oportunidade de estarem junto ao governador, falou da obra da adutora,
parabenizou o Prefeito, a Primeira Dama, Secretários de Ação Social e Educação pela
comemoração do dia das mães, bem como da plenária municipal na última sexta-feira (12/05).
Falou da plenária do Governo do Estado no dia 26/05 e disse que nesse dia será assinada a obra
da adutora e a entrega de mais um (01) ônibus escolar para Baraúna. Parabenizou os Garis pelo
seu dia que é comemorando em 16/05. Parabenizou o Prefeito, a
Secretária de Agricultura, o técnico da EMATER, o Agentes de Endemias e o Veterinário no que diz
respeito à campanha contra a febre aftosa. Falou a respeito dos exames que o Município faz, mas o
de alta complexidade leva para os grandes centros. Falou a respeito dos medicamentos que tem
sido entregues, parabenizando também o fiscal e o Secretário Boanerges. Falou ainda a respeito
do esporte. Por fim os Vereadores Ivan Gomes; Reginaldo Rodrigues; Antonio Maciel e José
Nivanildo, 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 029/2017 – Solicita a criação de
projeto de lei para que em todas as festas da cidade passe a ter banheiros químicos, de autoria do
Vereador Reginaldo Rodrigues, não houve discussão sendo aprovado por unanimidade;
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, não
havendo discussão foi aprovado por unanimidade; 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, participaram da discussão os Vereadores Maciel e José
dos Santos, em seguida foi aprovado por unanimidade; 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, participaram da discussão dos requerimentos os Vereadores Ivan
Gomes, José Nivanildo, Antônio Maciel, José Ubaldino e Jardel Galdino, em seguida foram
aprovados por unanimidade; 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, participaram da discussão os Vereadores José Nivanildo,
Ivan Gomes e José Jandir, em seguida foram aprovados por unanimidade; 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, participaram da discussão os Vereadores Jardel Galdino e Ivan Gomes, em seguida foi
aprovado por unanimidade. Em comum acordo foi colocado em discussão e votação o
Requerimento nº 044/2017 – Requer do Presidente da Câmara Municipal que envie expediente ao
Poder Executivo Municipal para que envie informação sobre convênios, de autoria do Vereador
José Nivanildo da Silva Souza, não houve discussão sendo aprovado por unanimidade. Em
seguida o Presidente
tratou da formação das Comissões permanentes, sendo esclarecido que seria seguido o Regimento
Interno da Casa e a Lei Orgânica. Consultado o Líder da Bancada da Oposição, Vereador Ivan
Gomes da Silva, este se posicionou contrário o formado da composição, já que a Bancada só
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possui 1/3 (um terço) e que a Bancada da Situação não abre mão de nenhuma Comissão. Daí
porque, não tem interesse em participar de nenhuma Comissão. Consultados os Vereadores José
dos Santos Lima e José Nivanildo da Silva Souza, integrantes da Bancada da Oposição, esses
manifestaram apoio ao Líder, informando que não iriam participarem de qualquer Comissão. Diante
da renúncia dos referidos Vereadores em integrarem as Comissões, o Sr. Presidente, consultor a
Bancada da Situação quanto a participação dos Vereadores na formação das Comissões, ficando
assim constituídas: 1 - COMISSÃO DE JUSTTIÇA E REDAÇÃO-CJR-PRESIDENTE= ANTÔNIO
LUNGUINHO DE ALMEIDA, RELATOR= ANTÔNIO MACIEL DA SILVA DANTAS e MEMBRO=
REGINALDO RODRIGUES DE LIMA. 2 - COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTOS E
FISCALIZAÇÃO-CFOF-PRESIDENTE= JARDEL GALDINO DE OLIVEIRA, RELATOR= JOSÉ
UBALDINO DE SOUSA e MEMBRO= ANTÔNIO LUNGUINHO DE ALMEIDA. 3 - COMISSÃO DE
URBANISMO E INFRAESTRUTURA-CUI-PRESIDENTE= ANTÔNIO MACIEL DA SILVA DANTAS,
RELATOR= REGINALDO RODRIGUES DE LIMA e MEMBRO= JOSÉ UBALDINO DE SOUSA. 4 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE-CECSMA-PRESIDENTE=
REGINALDO RODRIGUES DE LIMA, RELATOR= ANTÔNIO MACIEL DA SILVA DANTAS e
MEMBRO= ANTÔNIO LUNGUINHO DE ALMEIDA. 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 02 de Junho 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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