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ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA/1º PERÍODO LEGISLATIVO
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 16 de Junho de 2017
As 20:00 horas do dia dezesseis do mês de junho do ano de dois mil e dezessete (16.06.2017),
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: Ivan
Gomes da Silva, Antônio Lunguinho de Almeida, José dos Santos Lima, José Nivanildo da Silva
Souza, José Ubaldino de Sousa, Jardel Galdino de Oliveira, Antônio Maciel Silva Dantas 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
142 e, ato continuo, solicitou para o 1º Secretário efetuar a leitura da Ata da última Sessão
Ordinária, a qual, pediu a Presidência para que o 2º Secretário fizesse a leitura, sendo assim
procedido, que foi aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes sem qualquer
manifestação. Dando sequencia a Sessão, o Sr. Presidente declarou aberto o Expediente,
solicitando do 2º Secretário para fazer a leitura da seguinte correspondência: Comunicado do
Ministério da Educação nº CM054164/2017 e a Mensagem do Projeto de Lei nº 006/2017 – Autoriza
a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2017 e dá outras providências, de
autoria do Poder Executivo Municipal. Em seguida o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores que
apresentassem suas proposituras: Requerimento nº 053/2017 – Solicita a sinalização das principais
ruas da nossa cidade, com faixa de pedestre em frente as repartições públicas, placas informando
que é proibido parar, placas, nas saídas das ruas e também na zona rural, Requerimento
nº.054/2017- Pavimentação e rede de esgoto na rua Cícera Maciel de souto, ambos requerimentos
de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira; Requerimento nº 051/2017 – Solicita a
construção de uma central de velório em nossa cidade, Requerimento nº 052/2017 – Solicita que o
funcionamento do posto médico do Sítio Tanque de Areia , ambos requerimentos de autoria do
Vereador Antônio Lunguinho de Almeida; Requerimento nº 055/2017 – solicita a criação do Banco
de alimentos para atender a população carente do município, de autoria do Vereador José dos
Santos Lima (Wilson); Requerimento nº. 056/2017 – Votos de Profundo Pesar pelo falecimento da
senhora Maria Luzineide Dantas de Melo (Leide de Chico Cajueiro), de autoria do Vereador Ivan
Gomes da Silva; Não havendo mas nenhuma propositura ou matéria a ser apresentada, 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, fez um relato, sobre os 06 meses de
trabalho como Vereador, no município. Falou que o Senhor Prefeito, estar deixando muito a
desejar, na área da saúde, que faça mas calçamentos e que olhe também por todas as outras
dificuldades do município, em seguida fez o uso da palavra o Vereador Ivan Gomes – saudou a
todos os presentes, falou sobre a retirada do projeto pela comissão, de autoria do vereador José
Nivanildo, que segundo o Vereador jamais viu algo acontecer uma situação dessa, em Baraúna,
falou sobre a saúde do município, relatando que uma pessoa adoeceu e ao chegar ao posto
médico, tinha carro e não tinha motorista, sendo um absurdo acontecer um fato deste. Disse
também que em Baraúna não tem médico, que o mesmo já pediu que a secretária viesse prestar
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conta na Casa legislativa, e a mesma ainda não veio, que é uma obrigação dela. Falou também
sobra a situação das salas de aula da escola do município, pediu que o Sr. Prefeito trabalhe pelo
município que estar um absurdo o abandono. Explicou que o Deputado Wilson filho colocou um
emenda de uma ambulância para o município de Baraúna. Parabenizou a equipe de organizadores
das festividades juninas e finalizou dizendo aos vereadores que trabalhem pelo bem do povo, e não
vão em cabeça de ninguém não. Em seguida o Vereador Jardel Galdino – saudou a todos, iniciou
parabenizando a prefeitura pelo belíssimo São João, realizado no município, também sobre a
saúde, que breve terá muito mas melhorias, falou que a limpeza dos prédios públicos do município
breve estará sendo concluída, como também as limpezas e terras planejem que as maquinas estão
fazendo. Falou que breve Baraúna estará sendo contemplada com uma ambulância, e a abertura
de uma unidade de saúde na zona rural. Finalizou Deixando seu voto de profundo pesar, pelo
falecimento da funcionária pública, mas conhecida por Neta de Cassiano. Em seguida usou da
palavra o Vereador José Nivanildo - Saúda a todos os presentes, iniciou parabenizando o Sr.
Presidente Jandir Pontes, pelo seu trabalho nestes seis meses a frente desta Casa Legislativa,
inclusive a reforma da mesma, falou sobre o projeto de nepotismo, apresentado pelo mesmo, que
foi reprovado pela Casa, expressou o seu voto de profundo pesar pelo falecimento das senhoras,
Leide Cajueiro e Neta de Cassiano, assim como eram conhecidas em nossa cidade, falou que no
sagres informa que a chefe de gabinete do município recebe um valor de três mil reais, e que
alguns vereadores não observa isso, falou também sobre a diferença dos gastos com combustível
entre as gestões de 2016 e 2017, relatou também suas denúncias feitas ao ministério público
federal neste ano de 2017. Finalizou pedindo ao senhor gestor que valorize a cultura de nossa
cidade. Em seguida fez o uso da palavra o vereador Antônio Maciel – saudou a todos os presentes,
falou sobre o projeto do nepotismo do Vereador José Nivanildo, e que está aqui para defender o
povo, que é vereador nesta casa, em termo parcial, que não é Vereador de Prefeito e nem é
vereador de Presidente de Câmara, finalizlou falando sua indignação com as palavras do vereador,
em telo chamado de pau mandado , como também outras coisas, pediu que o mesmo tenha mas
respeito com ele e com seus colegas vereadores. Usaram os 02 (dois) minutos os Vereadores:
Reginaldo Rodrigues, onde o mesmo expressou votos de profundo pesar pelo falecimento das
senhoras Leide Cajueiro e Neta de Cassiano, assim como eram conhecidas, usaram também o
Vereador José Nivanildo, Antônio Lunguinho, Antônio Maciel, Ivan Gomes, Jardel Galdino e José
Jandir para tratar de assuntos. Logo após 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:
Projeto de Lei nº 003/2017 – Estabelece as diretrizes para elaboração e execução da Lei
Orçamentária (LDO) para o Exercício de 2018 e dá outras providências, de autoria do poder
executivo, não havendo discussão foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos
vereadores. Projeto de Lei nº 005/2017 – Regulamenta o Programa de atenção integral a primeira
infância no SUAS ( Criança Feliz) no município de Baraúna/PB e dá outras providências,
participaram da discussão os Vereadores; José Nivanildo, Ivan Gomes, Antônio Lunguinho e
Reginaldo Rodrigues, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores; Requerimento nº
041/2017 – Fazer um centro administrativo no Prédio que a Prefeitura que a prefeitura comprou a
Dido, e Requerimento nº. 044/2017- Solicita calçamento e meio fio na sequência da Rua da
Independência, ambos de autoria do Vereador Antônio Lunguinho de Almeida, participaram da
discussão os Vereadores, José Nivanildo e Ivan Gomes, sendo o requerimento nº. 041, aprovado
por 05x03, e o requerimento nº.044, por unanimidade dos Vereadores. Requerimento nº. 045/2017
– Solicita a retirada de pedras nas ruas: Joana Rosa de Assis (próximo à capela), Manoel
Rodrigues de Lima, Luzia Rufino de Azevedo e Floriano Luiz da Silva, de autoria do Vereador
Jardel Galdino de Oliveira, participaram da discussão os Vereadores, José Nivanildo e Jardel
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Galdino, em seguida foi aprovado por unanimidade; Requerimento nº 046/2017 – Solicita que na
feira livre seja feito “barreiras” de isolamento para evitar o tráfego de motos entre os bancos da
feira, de autoria do Vereador José dos Santos Lima, de autoria do Vereador, José dos Santos Lima
(Wilson), participaram da discussão os Vereadores José Nivanildo, Ivan Gomes, Reginaldo
Rodrigues, Antônio Maciel e José Nivanildo, em seguida aprovado por unanimidade; Projeto de Lei
nº 047/2017 – Requer do Presidente da Câmara Municipal que envie expediente ao Presidente do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e
Requerimento nº 048/2017 – Requer ao Presidente da Câmara Municipal que envie expediente ao
Poder Executivo Municipal para que tome providências, ambos de autoria do Vereador José
Nivanildo da Silva Souza, participaram da discussão os Vereadores; Ivan Gomes, José Nivanildo,
Antônio Lunguinho e Jardel Galdino, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores. 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, de autoria
do Vereador José Nivanildo da Silva Souza ( EDVALDO INCLUIR A PARTE DO PARECER
DESFAVORAVEL) . Projeto de Lei nº. 005/2017 - Autoriza o Poder Executivo denominar
Logradouro Público e dá outras providências, de autoria do Vereador Jardel Galdino de Oliveira,
não havendo discussão foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos Vereadores.
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 21 de Julho
de 2017.
____________________________
José Jandir de Pontes
Presidente
______________________________ ____________________________ José Nivanildo da Silva
Souza Antônio Maciel da Silva Dantas
1º Secretário 2º Secretário

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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