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PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido

ATA LEGISLATIVA
Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Baraúna
CASA VEREADOR “FRANCISCO GOMES DA SILVA”
ATA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA/1º PERÍODO LEGISLATIVO
PRESIDENTE: José Jandir de Pontes Cândido.
EM: 07 de Abril de 2017

As 19:00 horas do dia sete do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (07.04.2017), 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: Antônio Maciel da Silva
Dantas, José dos Santos Lima, Jardel Galdino de Oliveira, Antônio Lunguinho de Almeida,Ivan
Gomes da Silva, José Nivanildo da Silva Souza, Reginaldo Rodrigues de Lima e José Ubaldino de
Sousa, 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 1º Secretário para efetuar a leitura do Salmo Bíblico 16 e, ato continuo, a leitura da
Ata da última Sessão Ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade dos Vereadores presentes.
Dando sequencia a Sessão, o Sr. Presidente declarou aberto o Expediente, solicitando do 1º
Secretário para fazer a leitura das seguintes correspondências: Comunicado do Ministério da
Educação CM012545; 018445; 023325/2017; Comunicado UVB; 6º Encontro Nacional de
Vereadores; Ofício nº 083/2017 - GSJMAR. Em seguido o Sr. Presidente solicitou dos Vereadores
para apresentarem suas proposituras: 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; Requerimento nº
020/2017 – Saneamento Básico completo (água e esgoto) da cidade de Baraúna/PB; Requerimento
nº 021/2017 – Limpeza do Moreira e Cerca com tela para evitar a entrada de animais, ambos de
autoria do Vereador Ivan Gomes da Silva; Requerimento nº 028/2017 – Pavimentação com rede de
Esgoto na Rua Pedro Graciano Dantas e Ofício nº002/2017, ambos de autoria do Vereador José
dos Santos Lima; Requerimento nº 023/2017 – Aquisição de um caminhão novo e moderno para
coleta de lixo domiciliar, de autoria do Vereador Antônio Maciel da Silva Dantas; Requerimento nº
026/2017 –Requer do Poder Executivo Estadual informação sobre o pagamento do Plano SeguroSafra dos agricultores da cidade de Baraúna/PB; Requerimento nº 027/2017 – Requer a
Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA) informações sobre o contrato firmado com a
Prefeitura Municipal de Baraúna no ano de 2014, ambos de autoria do Vereador José Nivanildo da
Silva Souza, Requerimento nº 022/2017 – Reajuste salarial para o cargo de assistente de ensino,
de autoria do Vereador José Jandir de Pontes Cândido; e Requerimento Verbal do Vereador
Reginaldo Rodrigues de Lima que solicita criar Projeto de Lei para que em todas as festas da
cidade passe a ter banheiros químicos. 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 –
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Saudando a todos presentes, falou sobre um serviço que precisou e não achou quem pudesse
socorrer, e depois de procurar algumas pessoas, a quarta (4ª) pessoa que ele falou indicou a
Secretária e a mesma disse, quando foi abordada, que não tinha fiscal. Solicitou do Prefeito que
faça reuniões periódicas com seus funcionários. Onde estão as pessoas que foram contratadas?
Falou a respeito da água que foi “cortada” do povo, falou do caso de um deficiente no sítio Tanque
Redondo que não tinha água e nem condições para carregar água dos depósitos. Disse que tinha
que colocar água na casa dos que realmente precisa. Falou da limpeza do açude que está sendo
feita mas não está satisfeito, pois está sendo feito por carros de fora; o Vereador Jardel Galdino –
Saudou a todos os presentes, falou que o Prefeito está preocupado com a população. Falou que o
Prefeito entrou em contato com o dono da cerâmica, falou que é para todos da região. Falou que
são distribuídas pelo Exercito 191 pipas de água para a população do Município, disse que foram
criados mais dois pontos de entrega de água. Falou a respeito do corte de terras, disse que foram
arados 409 horas, divididas com sete (07) tratoristas. Agradeceu aos Vereadores que foram a João
Pessoa para conversar com os responsáveis pela CAGEPA. Explicou que estão lutando para o
melhor da população. Falou de uma denúncia que o Vereador Wilson (José dos Santos) fez contra
ele. Com relação ao veiculo que está disponível a Secretaria de Saúde, disse que esse carro é do
Governo do Estado e está entregue em suas mãos. O carro está a disposição da Saúde sim, mas
fui eu (Jardel) que consegui. Disse que levará a defesa pessoalmente segunda-feira; o Vereador
Antônio Lunguinho – Saudou a todos, agradeceu ao Prefeito pelas feitorias, o corte de terras que
fazia muito tempo que não víamos, falou a respeito da limpeza dos açudes, da vacina contra a
febre aftosa, da cerâmica que foi colocada na Escola Municipal e do calçamento que está sendo
feito e da aquisição de um ônibus novo para o Município, falou também da compra da ambulância
com recursos próprios, da viagem a João Pessoa e falou dos projetos que a CAGEPA tem e um
deles é o saneamento da nossa cidade; o Vereador José Nivanildo – Saudou e agradeceu a todos
os presentes, disse que admira e vem admirando a administração da Casa, disse que está a
disposição, mas disse que o Regimento Interno tem que ser cumprido. Falou a respeito da reunião
que não teve. Falou sobre o ex-deputado, chamo assim porque pra mim ele não é deputado,
publicou que tinha sido eleito (ele e a mulher) pelo reconhecimento do seu trabalho, disse que
honestidade ele não tinha não, pois fez promessas e não cumpriu. Falou do Hospital Regional de
Picuí, disse que ele resolva o problema de lá, mandou o deputado criar trabalho. Tratou do que foi
falado na última Reunião, sobre a saúde do Município, foi desmentido disse que a Secretária reveja
os requisitos da saúde. Quando se nega qualquer assistência pode haver consequência com
medidas cabíveis. Disse que o Prefeito foi colocado para exercer sua função e parabenizou pelo
trabalho feito, mas critica no ponto da contratação de pessoal, tendo gente esperando ser chamado
no concurso. Falou a respeito do esporte, que a cidade tem um time que está sem apoio, onde foi
disponibilizado um carro que comporta seis pessoas para carregar um time com 22 pessoas. Disse
que o povo é carente de projetos e que quer ver ação; o Vereador Ivan Gomes – Saudou a todos,
disse que está para defender o interesse da população. Disse que as coisas que estão sendo feitas
são projetos do ex-Prefeito. Disse que a Escola está uma vergonha por fora. Falou que
parabenizou o Prefeito em um dia e no outro dia ouviu duas reclamações. Falou a respeito da
limpeza do açude, que a cerâmica está tirando a lama, mas a terra tem que ser tirada. Falou a
respeito do Grupo Escolar Estadual, com relação ao fechamento que foi feito na calada da noite,
disse que o Prefeito tem que brigar para abrir prédios e não deixar fechar. Com relação a
Segurança Pública mandou o Prefeito abrir o olho, pedindo para ele entrar em contato com Major
Galvão, pois a cidade está ficando descoberta, já que os policiais estão indo fazer a guarnição do
Banco em Picuí. Fez um apelo pela revitalização do Moreira. Falou a respeito da saúde, disse que
solicitou a gravação da entrevista da Secretária de Saúde e o Diretor disse que não tinha como,
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pois o equipamento não tinha gravado. Falou a respeito da emancipação, disse que faz parte dessa
história. Disse que em 28 anos nunca viu um Prefeito não mandar um projeto para a Câmara; o
Vereador Antônio Maciel – Saudou a todos, falou que observou todas as colocações e percebeu
que os principais assuntos tratados são a água e a administração. Disse que tudo emana de Deus,
falou da viagem a João Pessoa, e disse que o valor exato do projeto é R$ 3.557.000,00 (três
milhões e quinhentos e cinquenta e sete mil reais), falou a respeito das muitas obras que o então
governador tem feito. Disse que o favor que fizer a um Baraunense, isso não é mais do que a sua
obrigação. Agradeceu a todos. Por fim o Vereador Reginaldo Rodrigues usou os 02 (dois) minutos
para tratar 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 010/2017 – Compra de um terreno para colocar o lixo recolhido das ruas da
cidade; Requerimento nº 011/2017 – Compra de terreno para construção de uma Escola e de uma
Garagem, ambos de autoria do Vereador Reginaldo Rodrigues de Lima, participaram da discussão
dos dois requerimentos os vereadores Ivan Gomes, José Nivanildo, Antônio Lunguinho, Antônio
Maciel, Jardel Galdino e Reginaldo Rodrigues, em seguida foram aprovados por unanimidade;
Requerimento nº 012/2017 – Aquisição de mais uma ambulância para melhor atender a população
do nosso Município; Requerimento nº 013/2017 – Colocar água de boa qualidade em todo o nosso
Município, inclusive na zona rural ou ponto Estratégico que venha atender a toda população, ambos
de autoria do Vereador Antônio Lunguinho de Almeida, participaram da discussão os Vereadores
Antônio Lunguinho, José Nivanildo, Reginaldo Rodrigues, Antônio Maciel, Jardel Galdino e Ivan
Gomes, em seguida foram aprovados por unanimidade; Requerimento nº 014/2017 –Requer
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), com a finalidade de investigar a qualidade da
água distribuída pelo poder executivo; Requerimento nº 015/2017 – Requer do Poder Executivo
Municipal instalação de casa de apoio aos universitários na cidade de Cuité, ambos de autoria do
Vereador José Nivanildo da Silva Souza, participaram da discussão os Vereadores José Nivanildo,
Antônio Lunguinho, Jardel Galdino, Ivan Gomes e José dos Santos, em seguida foram aprovados
por unanimidade; Requerimento nº 016/2017 – Que seja feito e colocado meios fios em todas as
ruas da nossa cidade, onde ainda não são pavimentadas; Requerimento nº 017/2017 – Construção
de passagens molhada no sítio Catolé dos Galdinos e Cabeça do boi, ambos de autoria do
Vereador Jardel Galdino de Oliveira, participaram da discussão os Vereadores Jardel Galdino, José
Nivanildo e Ivan Gomes, em seguida foram aprovados por unanimidade; Requerimento nº 018/2017
– Plano de cargos, carreiras e salários para todos os funcionários do Município de Baraúna;
Requerimento nº 019/2017 – Calçamento e iluminação para a rua Frei Damião (Nazario Cassiano
de Oliveira) na saída para o cemitério público, ambos de autoria do Vereador Ivan Gomes da Silva,
participaram da discussão os Vereadores Ivan Gomes, José Nivanildo, Jardel Galdino, Antônio
Lunguinho, Antônio Maciel e Reginaldo Rodrigues, em seguida foram aprovados por unanimidade.
Antes de encerrar a ordem do dia, o Sr. Presidente fez menção do acordo de bancadas sobre a
mudança do horário da Sessão Ordinária para ser transmitida ao vivo pela radio Rural FM 87,9,
passando, a partir do dia 05/05/2017, a ter início as 20h00min (vinte horas). 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 05 de Maio de 2017.

____________________________
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______________________________
____________________________
Nivanildo da Silva Souza
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Antônio Lunguinho de Almeida
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