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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA – PB 
 

Atas 
 

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO 
LEGISLATIVO DE 2019 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Serra Redonda, realizada no 
dia cinco do mês de junho de dois mil e 
dezenove. 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e 
dezenove, às dezenove horas, reuniu-se à Câmara 
Municipal de Serra Redonda, Casa Luiz Biu Pinheiro, 
com a presença dos Senhores Vereadores: José Wilson 
da Silva Rocha - Presidente, Lexoney de Araujo 
Cavalcante – Segundo Secretário, Cleyton Acciones da 
Silva Nóbrega – Líder do Prefeito, Melquisedeque 
Azevedo da Silva, José Elias Nunes da Silva, João Felix de 
Souza e Josivaldo Tomaz Ribeiro. Vereadores faltosos: 
Anselmo Tavares de Pontes – Vice Presidente e 
Severino Alves de Lima Filho – Primeiro Secretário. 
EXPEDIENTE: Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente em nome de Deus declarou aberta a 
presente Sessão. E em atenção ao artigo 138 e 
seguintes do Regimento Interno, determinou que fosse 
feita a leitura do texto bíblico e da ata da Sessão 
anterior, a qual foi colocada em discussão e em votação, 
sendo aprovada por unanimidade. O Senhor Paulo 
Leandro da Silva usou a palavra na Tribuna Livre, 
tratando sobre a publicidade do evento “Byke Serra”. 
Posteriormente, o Senhor Dário Machado Marques, 
Secretário de Educação do Município, usou a Tribuna e 
esclareceu polêmica a respeito do corte de uma árvore 
no Grupo Escolar Municipal Senador Ruy Carneiro. Em 
sequência, o Primeiro Secretário fez a Leitura do Projeto 
de Lei nº. 010/2019, que “Dispõe sobre a criação do 
Fundo Municipal de Saúde do Município de Serra 
Redonda – Paraíba, e dá outras providências”, de 
autoria do Senhor Prefeito e encaminhamento para as 
Comissões Competentes; Leitura do Projeto de Lei nº. 
011/2019, que “Dispõe sobre a denominação de Rua no 
Município de Serra Redonda e dá outras providências”, 

de autoria do Senhor Vereador José Wilson da Silva 
Rocha e encaminhamento para as Comissões 
Competentes; Leitura do Projeto de Lei nº. 012/2019, 
que “Dispõe sobre a denominação de Avenida no 
Município de Serra Redonda e dá outras providências”, 
de autoria do Senhor Vereador José Elias Nunes da Silva 
e encaminhamento para as Comissões Competentes; 
Leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº. 001/2019, 
que “Dispõe sobre a concessão de Título de Honra ao 
Mérito e dá outras providências”, de autoria do Senhor 
Vereador José Wilson da Silva Rocha e ra a Comissão 
Especial criada pela Portaria nº. 011/2019; Leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/2019, que 
“Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão 
Honorário, e dá outras providências”, de autoria do 
Senhor Vereador José Wilson da Silva Rocha e 
encaminhamento para a Comissão Especial criada pela 
Portaria nº. 012/2019; Leitura do Parecer nº. 008/2019 
– CCLJRF sobre o Projeto de Lei nº. 008/2019, que 
“Dispõe sobre a reorganização do Plano de Cargos, 
Carreiras, Remuneração e Valorização dos Profissionais 
do Magistério do Município de Serra Redonda e dá 
outras providências”, concluindo em caráter 
terminativo pela inconstitucionalidade e injuridicidade 
da matéria (art. 92, I, do Regimento Interno); Discussão 
e votação da Indicação nº. 003/2019, que “Requer que 
a Prefeitura Municipal proceda a colocação de placa de 
sinalização indicativa na forma que indica”, de autoria 
do Vereador João Felix de Souza, tendo sido aprovada 
por unanimidade. ORDEM DO DIA: Discussão e votação 
nominal em Segundo Turno da Proposta de Emenda à 
Lei Orgânica Municipal nº. 001/2019, a qual foi 
aprovada por unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: O 
vereador João Félix usou a tribuna, saudou a todos os 
presentes, em seguida agradeceu a todos pela sua 
indicação aprovada. Falou sobre a explanação de Dário, 
falou da importância do coletivo para melhoria do 
amanhã. Falou que a política é uma gangorra, e pediu 
para pararem de picuinha, e oposição e situação não 
leva em lugar algum, e que ninguém tenha medo de 
falar. Pediu para outros secretários fazerem isso que 
Dário fez, vim e dialogar. O vereador Josivaldo usou a 
tribuna, saudou a todos os presentes, em seguida 
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parabenizou o secretário Dário pela ação e atitude de 
vim se expressar, e destacou a importância do projeto 
que o secretário conseguiu. Parabenizou João Felix, e 
disse que tem que trabalhar para o melhor do 
município. Parabenizou a todos que foram pro 
Orçamento Democrático Estadual, e falou que Serra 
Redonda fosse mais no próximo ano. Disse que esse 
instrumento espelha muito. O vereador Lexoney usou a 
tribuna, saudou a todos os presentes, em seguida 
cobrou novamente a emissão de documentos neste 
município, e destacou que precisa muito neste 
município. Parabenizou a indicação do vereador João 
Félix. Falou que sempre protege a população de Serra 
Redonda, e o mesmo é oposição com responsabilidade. 
O vereador José Elias usou a tribuna, saudou a todos os 
presentes, em seguida parabenizou Paulo Leandro por 
tomar a frente e ajudar na organização do “Bike Serra”, 
e disse que sempre dará sua contribuição neste 
brilhante trabalho. Questionou sobre uma rua neste 
município que não teve melhoria. Falou que 
independente de oposição e situação olhassem para o 
povo. Questionou sobre as ferramentas das máquinas, 
e tem pessoas cobrando na zona rural, pois a situação é 
lamentável. Pediu providência na fisioterapia da rua São 
Miguel, onde o mesmo presenciou no dia chuvoso 
pessoas levando chuva, e indicou que uma pessoa fosse 
mais cedo para os pacientes não ficarem do lado de 
fora. Falou sobre o senado federal que votou uma 
medida provisória, e frisou que tem comentário de que 
o sindicato rural fosse responsável pelas fraudes do 
INSS, o mesmo explicou que não é verdade, e o 
sindicato assessora os trabalhadores rurais. Falou aos 
agricultores que o sindicato continua sendo o 
representante dos trabalhadores rurais, e o governo 
Federal não gosta do povo. O vereador Melquisedeque 
usou a tribuna, saudou a todos os presentes, em 
seguida falou ao secretário Dário que colocou um 
requerimento para fazer uma cobertura na escola.  
Falou do Orçamento Democrático, falou que o pedido 
lá deveria ser uma creche, e pediram um asfalto, algo 
que já está encaminhado em Brasília. Lembrou que 
houve tempo que teve comentário que teria uma 
creche de mais de um milhão. Disse que ficou 
preocupado com a manancial de Serra Redonda. Disse 
que fizessem uma campanha para todos terem 
consciência de gastar apenas o necessário. Falou da 
dívida do INSS que Serra Redonda deve, e imaginasse o 
Brasil inteiro, e relatou que a irresponsabilidade vem lá 
de trás. Falou que o cargo público é para atender a 
todos, e se não quiser deixe o cargo. O vereador Cleyton 
usou a tribuna, saudou a todos os presentes, em 

seguida falou que Dário já tinha lhe informado só que 
não deu tempo dele falar na câmara, e frisou a 
importância do mesmo. Falou ao vereador José Elias 
que levou ao prefeito o pleito daquela rua, e no 
orçamento democrático tratou disso. Falou dos 
equipamentos quebrados da máquina, que o prefeito 
está tentando resolver. O vereador José Elias pediu um 
aparte e falou que questionaram que passaram 
pessoais da gestão cobrando o IPTU, pois não se tem 
benefício pra pagar este. O vereador Cleyton falou que 
vai tentar resolver isto. Ao homem do campo falou que 
o prefeito vai resolver isto das máquinas. Disse que o 
prefeito e o deputado Wilson Filho vão ao governador 
solicitar pipas d'aguas. Falou sobre o Orçamento 
Democrático, disse que o prefeito já tinha encaminhado 
o calçamento. Parabenizou o vereador João Félix pela 
indicação. Falou que vai levar o questionamento do 
vereador José Elias sobre a casa da fisioterapia. Falou 
que a prefeitura irá ajudar o forró do padre. O senhor 
presidente saudou a todos, em seguida falou a todos 
que o projeto do PMAQ não foi votado porque o 
prefeito não enviou ninguém para explicar, e a 
secretária solicitou uma audiência para a terça feira. 
Falou dos projetos recebidos e informou que que todos 
vereadores receberam uma cópia dos mesmos na 
Sessão. Cobrou o campo de futebol, que após o novo 
gramado não está sendo usado pelo povo de Serra 
Redonda, e o Serrano de Campina Grande que está 
usando ele porque o secretário adjunto é diretor do 
time. Pediu pipas para abastecer o Sítio Pedra do 
Malheiro. Comunicou que na próxima quarta não 
haverá sessão em razão da festa de Santo Antonio no 
conjunto Mariz II. Como não havia nada mais a tratar, o 
Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão, da 
qual, para constar, foi lavrada a presente ata que, se 
aprovada, será, assinada pelo mesmo e demais 
vereadores, estando a cópia digitada da mesma a 
disposição de todos através do Diário Oficial Eletrônico. 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Serra 
Redonda, em 05 de junho de 2019. 

JOSÉ WILSON DA SILVA ROCHA 
SEVERINO ALVES DE LIMA FILHO 
ANSELMO TAVARES DE PONTES  
JOÃO FELIX DE SOUZA 
JOSIVALDO TOMAZ RIBEIRO 
CLEYTON ACCIONES DA SILVA NÓBREGA 
MELQUISEDEQUE AZEVEDO DA SILVA 
JOSÉ ELIAS NUNES DA SILVA 
LEXONEY DE ARAUJO CAVALCANTE 
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Mesa Diretora – Biênio 2019/2020: 
Presidente: José Wilson da Silva Rocha 

Vice-Presidente: Anselmo Tavares de Pontes 
Primeiro Secretário: Severino Alves de Lima Filho 

Segundo Secretário: Lexoney de Araújo Cavalcante 
 

Rua Pedro de Azevedo Cruz, nº. 16, Centro, CEP 58.385-000, Serra Redonda – PB 
camaraserraredonda@gmail.com / www.camaradeserraredonda.pb.gov.br 

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA – PB 
“Casa Luiz Biu Pinheiro” 


