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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA – PB 
 

Atas 
 

ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO 
LEGISLATIVO DE 2019 

 

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

Aos quatro dias do mês de setembro 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, 
João Felix de Souza, Josivaldo Tomaz Ribeiro e José Elias 
Nunes da Silva. 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 do Parecer nº. 016/2019 – CCLJRF e do Parecer 
da Comissão Especial, criada pela Portaria nº. 
016/2018, sobre o Projeto de Lei Complementar nº. 
001/2018, que “Institui o novo Código Tributário e de 
Rendas e dá outras providências”, de autoria do Senhor 
Prefeito; Leitura da Emenda nº. 001, ao Substitutivo nº. 
001, proposta pela Vereador José Elias Nunes da Silva. 
O Senhor José Washington Machado de Oliveira Castro 
Júnior, Secretário Chefe de Gabinete da Prefeitura 
Municipal, usou a palavra e falou sobre o Projeto de Lei 
Complementar nº. 001/2018. ORDEM DO DIA: 1º Turno 
de discussão e votação do Substitutivo ao Projeto de Lei 
Complementar nº. 001/2018, o qual foi aprovado pela 
maioria dos Vereadores, registrando-se cinco votos 

favoráveis e três contrários. 1º Turno de discussão e 
votação da Emenda nº. 001, ao Substitutivo nº. 001, a 
qual foi aprovada por unanimidade. GRANDE 
EXPEDIENTE: O vereador Lexoney usou a tribuna, 
saudou a todos os presentes, em seguida agradeceu a 
pauta do fundo de garantias e cobrou a emissão de 
documentos. Falou que votou contrário ao projeto por 
conta de vários erros, e irá pegar mais uma vez para 
analisar. O vereador João Félix usou a tribuna, saudou a 
todos os presentes, em seguida reivindicou mais uma 
vez a bomba do sítio Pocinhos. O vereador Cleyton 
pediu um aparte e falou que essa semana já deve ser 
resolvido, e falta apenas uma tampa. O vereador João 
Félix continuou seu discurso, e prestou suas 
condolências à família de nova Nevinha pelo 
falecimento de seu filho Nivan. O vereador Josivaldo 
usou a tribuna, saudou a todos os presentes, em 
seguida falou que a bomba já se encontra nos Pocinhos, 
e a tampa de ferro estava acabada, mas já foi mandado 
fazer outra, e acredita que até sexta-feira será 
resolvido. Comunicou que o secretário começou o 
trabalho nas estradas, mas tiveram chuvas. Falou que 
foi feito um trabalho na Torre, e neste dia iria continuar 
o trabalho, mas teve chuva fina durante o dia. Falou que 
o dia que estiver estiado, a máquina irá para a estrada. 
O vereador José Elias usou a tribuna, saudou a todos os 
presentes, em seguida agradeceu a todos pela 
aprovação de sua emenda. Falou que se avaliar o que 
Serra Redonda tem de recursos dá para fazer obras 
próprias, se tivesse um planejamento melhor, e citou o 
primeiro semestre que foi quase oito milhões que a 
Prefeitura recebeu, e se tivesse planejamento daria 
para fazer algo com recursos próprios. Falou que 
estrada é um dever de casa de cada gestão. O vereador 
Josivaldo pediu uma aparte e falou que toda obra que 
vem a Prefeitura tem que arcar com a contrapartida 
dela. O vereador José Elias continuou seu discurso e 
falou que quando o prefeito fazer com recursos 
próprios irá parabenizá-lo. O vereador Cleyton usou a 
tribuna, saudou a todos os presentes, em seguida 
agradeceu a secretaria de esporte pela tela que foi 
providenciada no campo de futebol, onde foi um pedido 
seu. Falou que está tomando as providências para 

 



 
Gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 

 
 
 

2 DOE - Ed. 0077, Serra Redonda/PB, Quinta-Feira, 12 de setembro de 2019 

ajeitar as estradas. Informou que muitas vezes ninguém 
faz obra com recurso próprio sem recursos, e citou o 
sindicato do vereador José Elias, que muitas vezes não 
tem recursos próprios para providenciar tratores. Citou 
que o melhor para Serra Redonda é a união, e 
agradeceu aos deputados. Informou que terá Torneio 
no sete de setembro, e o desfile será no dia quinze de 
Setembro. O presidente saudou a todos, em seguida 
agradeceu pelo secretário Júnior dialogar aqui nesta 
casa, e falou que sabe que se dependesse da 
competência do secretário não teria esses erros no 
Projeto. Lamentou a ausência da população. Informou 
que o projeto irá passar por um segundo turno de 
discussão e votação como determina o Regimento 
Interno. 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 04 
de setembro 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 
JOSÉ ELIAS NUNES DA SILVA 
 

 

Licitações 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO - PARA REGISTRO 
CADASTRAL 

O Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) da Câmara Municipal de Serra Redonda, 
Estado da Paraíba, torna público que está recebendo 
documentos de empresas e/ou pessoas físicas 
interessadas em participar de seus procedimentos 
licitatórios, bem como, as relativas às atualizações dos 
cadastros existentes, com o objetivo de formar o 
respectivo Cadastro Municipal de Fornecedores e 
Prestadores de Serviços, nos termos do Art. nº 34, § 1º 
da Lei nº 8.666/93, as instruções necessárias para o 
cadastramento encontram-se à disposição na sala da 
CPL. 

 
A comissão receberá os documentos dos 

interessados no horário das 08h30 às 11h30 de segunda 
a quinta feira na sede da Câmara, na Rua Pedro de 
Azevedo Cruz, nº 16 - Centro. JOÃO BATISTA DA SILVA - 
Presidente da CPL - SERRA REDONDA, PB, 11 de 
setembro de 2019. 
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