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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA – PB 
 

Atas 
 

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO 
LEGISLATIVO DE 2019 

 

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

Aos quatorze dias do mês de agosto 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, Anselmo Tavares de Pontes 
– Vice Presidente, Severino Alves de Lima Filho – 
Primeiro Secretário, Lexoney de Araújo 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. 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. Em sequência, o Primeiro Secretário fez a 
Leitura dos Pareceres nº. 014/2019 – CCLJRF e nº. 
004/2019 – CSPSADTMA, sobre o Projeto de Lei nº. 
005/2019, que “Institui o Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS)”, de autoria do 
Senhor Prefeito; Leitura do Projeto de Lei nº. 013/2019, 
que “Dispõe sobre a denominação do Mercado Público 
Municipal nesta cidade, e dá outras providências”, de 
autoria do Senhor Vereador Melquisedeque Azevedo 
da Silva e encaminhamento para a Comissão 
competente. ORDEM DO DIA: Discussão e votação do 
Projeto de Lei nº. 005/2019, o qual foi aprovado por 
unanimidade. GRANDE EXPEDIENTE: O vereador João 
Félix usou a tribuna, saudou a todos os presentes, em 
seguida falou que seja feita o mais rápido possível a 
coleta de resíduo sólido, já que tem um gasto até chegar 

em Campina Grande, e falou que pode ser até um carro 
fechado para não acontecer acidente. Falou do plástico 
do meio ambiente, e disse que temos que pensar no 
hoje e no amanhã. Contou sobre uma reportagem que 
viu de desmatamento em Amazonas. Encerrou falando 
que o que for melhor para Serra Redonda, terá o seu 
apoio. O vereador Melquisedeque usou a tribuna, 
saudou a todos os presentes, em seguida falou da 
importância do projeto aprovado, frisou a saúde e disse 
que daqui a alguns anos irá ter mais plástico do que 
peixe no oceano. Falou que a população irá ter 
consciência para fazer o bem. Falou de seu projeto, 
disse que estava orgulhoso que colocou um projeto 
pedindo reforma do mercado público, e disse que estão 
estudando para colocar em um local enquanto estar 
reformando. O vereador Lexoney pediu um aparte e 
sugeriu o Prédio do Pró-jovem, assim mudando este 
para outro local. O vereador Melquisedeque agradeceu 
pela preocupação. Encerrou falando que conversou 
com o prefeito e pediu para o mesmo pedir ao Governo 
do Estado para solicitar uma creche nesta cidade, onde 
esteve em anos anteriores uma creche para ter 
construída por um milhão de reais, e frisou a força 
política com seis deputados que Serra Redonda deve se 
engajar. O vereador Josivaldo usou a tribuna, saudou a 
todos os presentes, em seguida falou da importância do 
plano de resíduos sólidos, contou a dificuldade da 
coleta de lixo que moradores costumavam colocar 
pedaços de pau no lixo, onde hoje não pode. Justificou 
sua ausência na sessão anterior. Falou das indicações 
aprovadas na semana passada, disse que seria favorável 
a elas, e falou que no mesmo dia o prefeito tinha 
mandado fazer a limpeza do fossão e na sexta 
começaram, e disse que o pedido foi louvável também. 
Falou das estradas, disse que esteve presente no 
trabalho juntamente com o Vice-prefeito, e contou que 
no dia como este era necessário ter piçarro, e o número 
de motos e carros aumentaram muito. Falou da estrada 
do Goiti, disse que em alguns meses atrás esteve lá, 
disse que antes tinha comunicado que iria ajeitar e o 
motorista que transporta estudante pediu para não 
fazer na época e fizeram um acordo para quando for 
preciso ele iria atrás para pedir. Disse que os gados 
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fazem uma passada nesta, e fica péssima. Falou que o 
Prefeito iria procurar o jurídico para saber se é 
permitido a cerca. O mesmo vereador também se 
propôs a dá alguma ajuda de seu bolso. Falou que o 
caminhão já tirou dois caminhões de resíduo da fossa, e 
citou algumas dificuldades encontradas. Falou que 
aquele fossão não chega no açude. Comunicou sobre o 
FGTS, falou que representantes da Prefeitura já foram 
em João Pessoa pra uma reunião, e tem até os valores 
do ano de 1990 até 2001. Falou da bomba de 
Queimadas, disse que existe três bombas e elas não 
trabalham em um mesmo lugar, e esse ano o 
engenheiro chegou lá, citou algumas burocracias e se 
existir uma queda de energia ela pode queimar, e falou 
ao vereador Wilson que seis meses foi informação 
errado, pois há quinze dias estava boa. O vereador 
Wilson disse que quem lhe disse foi a população de 
Queimadas, e então questionou se o vereador quis dizer 
que essas pessoas são mentirosas. O vereador Josivaldo 
disse que não disse que estavam mentindo, mas sim 
desinformados. Encerrou falando que sempre está 
acompanhando aquela localidade. O vereador Anselmo 
usou a tribuna saudou a todos os presentes, em seguida 
parabenizou o vereador Severino Alves pela passagem 
de seu aniversário. Falou da bomba de Queimadas, 
disse que o deputado João Bosco pediu um 
abastecimento d'água do açude do Goiti, e pediu a força 
dos outros deputados. O vereador Melquisedeque falou 
que levasse ao conhecimento da CAGEPA, citou 
números que o açude do Goiti baixou, e disse que têm 
pessoas gastando muito dessa água. O vereador 
Lexoney falou que é a AESA que é responsável pelo 
açude e não a CAGEPA. O vereador Severino Alves disse 
que Juarez Távora está usufruindo daquela água 
também, por isso baixou. O vereador Anselmo disse que 
isto é obrigação da CAGEPA, e Queimadas merece água, 
e que a CAGEPA dê o jeito dela. Falou que mandaram 
procurar o chefe de Gabinete, e o mesmo foi. Disse que 
é compromisso de campanha. Falou que pediu para o 
calçamento de Queimadas iniciar na capela São José, e 
o governador concordou. O vereador Josivaldo pediu 
um aparte e falou que foi importante, mas essa obra 
tem uma emenda do deputado Aguinaldo Ribeiro e 
pediu para o vereador conseguir para iniciar na parte do 
campo. O vereador José Elias usou a tribuna, saudou a 
todos os presentes, em seguida falou que tomara que 
esse conflito não termine prejudicando a obra, e se a 
obra já está licitada e a empresa já tá bom. Fez um apelo 
ao secretário de esporte para dá um tratamento no 
gramado de Chupadouro e de Queimadas, destacou 
que na última vez que foi feita, foi pelo mesmo, por 

Chicão e o vereador João Félix. Falou que o secretário 
tem que correr atrás. Lembrou que se não for feito, é o 
jeito os mesmo irem ajeitar, e depois não venha 
ninguém falar que querem aparecer, pois faz por uma 
necessidade, e espera ser atendido o seu pedido. Falou 
sobre as estradas, disse que estar se colocando alguns 
piçarros, e disse que isto é um dever, pode divulgar o 
trabalho, mas isso é um dever pois tem recursos para 
isto. Reforçou o pedido de roço das margens da PB-095, 
onde pessoas caminham, e solicitou ao prefeito que não 
espere pelo estado, e que em outras gestões foi feito 
pelo próprio município. Encerrou falando que tem 
várias pessoas querendo trabalhar nisso para ganhar o 
pão de cada dia. O vereador Cleyton usou a tribuna, 
saudou a todos os presentes, em seguida agradeceu a 
Deus por estar aqui, e justificou a ausência pessoal de 
não está aqui na última sessão. Parabenizou o 
presidente pelas reivindicações. Falou do FGTS, que o 
Prefeito vem procurando a caixa econômica para saber 
quem é beneficiado por este direito, falou que as 
pessoas que trabalharam em 1990 até 2001 que vai 
entrar neste programa. O vereador Severino Alves disse 
que tem pessoas que já receberam. O vereador Cleyton 
falou que as informações serão bem vindas e que o 
prefeito foi a caixa econômica e lá falaram o valor do 
FGTS. Falou que nos próximos dias o prefeito irá 
convocar as pessoas para comparecer no local e 
levarem os documentos cabíveis. Falou das chuvas, 
disse que já está feito e os pedidos são produtivos. 
Falou que o Prefeito vai levar ao homem do campo uma 
estrada melhor. O vereador Anselmo pediu um aparte 
e parabenizou o empenho do secretário Edivaildo pelo 
interesse em resolver os problemas. O vereador Cleyton 
continuou e falou da rodovia, disse que o Prefeito tem 
que fazer uma força tarefa para as pessoas que 
precisam usar. Disse que os deputados tem que se 
unirem para levar dias melhores para Queimadas. O 
vereador Josivaldo pediu um aparte e disse que tem que 
saber ser consciente e a CAGEPA se nega fazer trabalhos 
em comunidades como Queimadas, porque eles tem 
que dá tratamento bom, e dá lucro para eles. O 
vereador Melquisedeque pediu um aparte e disse que 
vai para Juarez Távora e porquê não vai para 
Queimadas. O vereador Josivaldo disse que a de Juarez 
Távora é tratado em Juarez Távora mesmo. O vereador 
Anselmo falou que tem que se unir para resolver isto. O 
vereador Severino Alves disse que esteve e o 
engenheiro deu duas sugestões, tal como a água ir até 
em Juarez Távora e retornar, e a outra a construção de 
um sistema novo. Também falou que a CAGEPA não dá 
lucro em comunidades pequena, mas que as grandes 
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cobrem. O vereador Cleyton continuou seu discurso e 
disse que o grupo escolar do sítio Torres irá ser 
beneficiado por uma reforma, através do Instituto 
ALPARGATAS. Falou que o secretário Dário Machado 
estar em Salvador participando de um evento, e pode 
trazer grandes projetos para Serra Redonda. O senhor 
Presidente saudou a todos, em seguida agradeceu aos 
vereadores pela aprovação do projeto, falou da 
importância para a prevenção do meio ambiente. Pediu 
ao líder e ao Vice-líder para levar ao prefeito questões 
sobre o esporte, que por determinação, o campo não 
pode se usar todos os dias e o ginásio foi fechado para 
uma reforma de trinta dias, e o prazo terminou e a 
prefeitura não dá nenhuma satisfação. Falou ao 
vereador Josivaldo, disse que cobrou a limpeza do 
fossão na quarta a noite, mas no domingo esteve 
verificando a situação, e na segunda postou um vídeo 
nas redes sociais, mas independente disso agradeceu a 
prefeitura por atender este. Desejou que todos pedidos 
feitos pelos vereadores sejam resolvidos. Falou que em 
nenhum momento disse que os dejetos do fossão iriam 
para o açude, falou que os dejetos da outra rua que 
iriam porque as residências não têm fossas, e pediu a 
construção de um outro fossão para atender estas casa. 
Sobre o Goiti, disse que esse tempo todo o problema 
não foi resolvido, disse que não quer culpar o prefeito 
pela chuva, mas o serviço deveria ser feito antes. Falou 
que não vai cobrar para passar máquina, mas cobrar 
piçarro. Disse que o proprietário já autorizou a 
colocação da cerca e este falou que doava as estacas, 
segundo os moradores do Goiti. Parabenizou o prefeito 
pelos serviços em algumas estradas. Sobre o FGTS, disse 
que fez a cobrança por indicação, e esta já era cobrada 
faz tempo, e fica feliz por já está sendo realizado isto. 
Sobre o roço da PB-095, falou que é um serviço simples, 
e questionou o porquê a prefeitura não faz. Falou que 

tem vários serventes recebendo sem trabalhar, e pediu 
para o prefeito pagar quem realmente trabalha para 
fazer esse serviço. Lembrou do projeto de código 
tributário e comunicou que todos os vereadores 
receberam nesta Sessão uma cópia dos anexos do 
mesmo, que foram corrigidos pelo Poder Executivo e só 
foram protocolados na Câmara no mês de julho deste 
ano. 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 14 
de agosto de 2019. 

JOSÉ WILSON DA SILVA ROCHA 
ANSELMO TAVARES DE PONTES  
SEVERINO ALVES DE LIMA FILHO 
LEXONEY DE ARAUJO CAVALCANTE 
JOÃO FELIX DE SOUZA 
MELQUISEDEQUE AZEVEDO DA SILVA 
JOSIVALDO TOMAZ RIBEIRO 
CLEYTON ACCIONES DA SILVA NÓBREGA 
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