
ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE CASSERENGUE

7ª LEGISLATURA – 3ª SESSÃO LEGISLATIVA - Nº 444

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 19.01.2023

Presidente: DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA

Às vinte horas, do dia dezenove do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, na cidade do

Casserengue, Estado da Paraíba, no Plenário da Câmara Municipal de Casserengue, Sob a presidência do

Vereador DANILO MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA, compareceram os vereadores: AVERALDO

PEREIRA DE LIMA, FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS, IONAR ALVES DA SILVA, JOSÉ

WELLITON TAVARES SANTOS, MARIA CELINA DOS SANTOS SILVA, SEVERINO DE LIMA

RIBEIRO, SUENYA ROSA DE ARAUJO SOUZA E WILLIAN SANTOS BASÍLIO. O presidente

declarou aberta a sessão e autorizou a leitura da ata, a mesma foi aprovada por unanimidade. E

prosseguindo foi autorizado a transmissão do expediente.

Após isso facultada a palavra, em que fizeram uso:

O VEREADOR AVERALDO PEREIRA, saudou os presentes e que acompanham pelas redes sociais,

agradeceu a presença do amigo Vereador, Paulo Roberto, que em breve estará junto no trabalho legislativo

e também agradece a presença dos demais colegas. Falou um pouco da sua trajetória de trabalho como

vereador. Disse que sempre ajuda como pode, assim como na assistência no abastecimento de água. Falou

que a comunidade do Cabeçudo tem assistência dele e dos seus colegas vereadores. Cobrou ao gestor que

ele se junte mais ao legislativo, para que unidos possam trabalhar em busca de melhorias para a

população, como nas limpas de barreiro , cortes de terra e na restauração das estradas.

A VEREADORA MARIA CELINA, saudou os presentes e os que acompanham pelas redes sociais,

falou que a política é um desafio na vida de cada um, pois cada um faz o que pode em prol da população.

Disse que a gestão deve programar-se para atender as comunidades nos cortes de terra, pois as chuvas se

aproximam. Falou que se sente feliz em ver a Câmara cheia e espera que nas próximas sessões a casa

permaneça cheia.
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A VEREADORA IONAR ALVES, saudou os presentes e os que acompanham pelas redes sociais, falou

que se sente muito feliz em ver a casa cheia apesar dos últimos dois anos difíceis. Afirmou que os

vereadores fiscalizam e cobram da gestão sim, mas que nem sempre seus pedidos são atendidos.

Agradeceu ao prefeito por concluir o calçamento do Conjunto José Miguel. Cobrou em tribuna a

restauração das estradas, que estão com trechos de péssima locomoção. Parabenizou seu colega Willian,

desejou um ótimo trabalho na nova pasta que ele assumiu.

A VEREADORA SUENYA ROSA, saudou os presentes e os que acompanham pelas redes sociais, deu

as boas vindas aos novos funcionários da casa. Falou que espera que nesse novo ano, alguns erros não

sejam repetidos novamente e que a casa siga sempre o regimento. Explicou sobre o concurso de redação

promovido pelo seu mandato e demais parcerias. Reapresentou seu requerimento que solicita fardamento

a rede de escola pública no município. Agradeceu ao ex secretário de saúde, Raniery Martins, pelo seu

trabalho e dedicação durante o período que assumiu a secretaria. Deu boas vindas ao colega Vereador

Paulo Roberto e disse que o mesmo pode contar com todos os colegas vereadores e falou que respeita a

decisão dos seus colegas de bancada.

O VEREADOR SEVERINO DE LIMA, saudou os presentes e os que acompanham pelas redes sociais,

agradeceu a presença dos colegas e ex vereadores por estarem presentes. Deu boas vindas ao Vereador

Paulo Roberto e disse que pode contar com ele e demais vereadores nesse seu retorno. Desejou boa sorte

ao amigo Willian, para que ele possa trabalhar bem e desenvolver um ótimo trabalho na secretaria de

saúde. Falou que esteve no PSF de Cinco Lagoas e notou que o mesmo precisa de reforma para facilitar o

trabalho dos funcionários e o atendimento dos pacientes. Cobrou a implantação do serviço da SAMU no

município para a disposição de urgência e emergência. Citou alguns trechos de estradas que precisam ser

recuperadas.

O VEREADOR WILLIAN BASÍLIO, saudou os presentes e que acompanham pelas redes sociais,

agradeceu a todos que acompanhou durante essa caminhada dos últimos dois anos e principalmente por

todas as pessoas que lhe apoiaram em sua decisão. Comunicou a toda população da sua licença para

assumir a secretaria de saúde. Falou que se sente feliz em ver o retorno do Vereador Paulo Roberto. Disse

que estará a toda disposição como secretário de saúde , para organizar e amenizar alguns problemas.
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Falou que dará seu máximo para entregar saúde a toda população. Agradeceu o acolhimento de todos e

parabenizou o ex Secretário Raniery Martins pelo belo trabalho feito pelo mesmo.

O VEREADOR FRANCINALDO BARBOSA, saudou os presentes e que acompanham pelas redes

sociais, parabenizou Raniery Martins pelo trabalho que desenvolveu na secretaria e saúde e por sempre

atender com atenção a todos. Deu as boas vindas ao Vereador Paulo Roberto, desejou muito sucesso ao

colega Willian, na sua nova pasta. Já pediu que seja disponibilizado nos PSF´s do Cabeçudo e Cinco

Lagoas farmácia básica para melhor atender a população.

O VEREADOR WELLITON TAVARES, saudou os presentes e que acompanham pelas redes sociais,

desejou ao colega Willian, muito sucesso e discernimento na nova pasta que assumirá. Agradeceu a

Raniery Martins pelo grande trabalho que desenvolveu durante esse tempo que esteve na área da saúde.

Deu boas vindas ao Vereador Paulo Roberto e disse que o mesmo pode contar com todos os amigos

vereadores nesse seu retorno. Falou que ainda continua na cobrança das limpas de barreiro e nas

restaurações das estradas. Falou que procurou o secretário de infraestrutura e levou uma demanda de

estradas e o secretário afirmou estar com um cronograma para dar início aos trabalhos.

Após todos os procedimentos regimentais, declarou aberta a ORDEM DO DIA:

� PROJETOS DE RESOLUÇÃO:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2023 – Dispõe sobre a remuneração dos servidores da Câmara

Municipal de Casserengue e dá outras providências – Autor: Mesa Diretora

PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO: PELA CONSTITUCIONALIDADE

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS: PELA APROVAÇÃO

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/2023 – Concede uma licença ao vereador Willian Santos Basílio

conforme §2 do Art. 87 do Regimento interno– Autor: Mesa Diretora

PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO: PELA CONSTITUCIONALIDADE

� PROJETOS DE LEI:
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PROJETO DE LEI Nº 003/2023 – Dispõe sobre o salário básico dos servidores do município de

Casserengue e dá outras providências – Autor: Poder Executivo

PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO: PELA CONSTITUCIONALIDADE

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS: PELA APROVAÇÃO

� REQUERIMENTOS:

REQUERIMENTO Nº 001/2023 – Construção de uma área de serviço e cozinha no Psf 3 de Cinco

Lagoas – Autor: Severino de Lima

REQUERIMENTO Nº 002/2023 – Criação/Instalação do serviço da SAMU no município – Autor:

Severino de Lima

� REAPRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTOS:

REQUERIMENTO Nº 018/2021 – Solicita o início da licitação dos cortes de terra no município –

Autor: Maria Celina

REQUERIMENTO Nº 152/2021 – Solicita o retorno do carro do sítio Jaguaré – Autor: Francinaldo

Barbosa

REQUERIMENTO Nº 014/2022 – Solicita informações acerca da compra do veículo para a

Secretaria de Educação com recursos provenientes do leilão de bens inutilizáveis – Autor: Suenya

Rosa

REQUERIMENTO Nº 015/2022 – Fardamento Escolar para os alunos da rede pública municipal –

Autor: Suenya Rosa

As matérias foram APROVADAS POR UNANIMIDADE.

O VEREADOR DANILO MARQUES, saudou os presentes e que acompanham pelas redes sociais,

falou que se sente feliz em ver a casa cheia. Disse que também se sente feliz quando os pedidos dos

colegas são atendidos, seja dos vereadores da base ou oposição. Falou que é importante esse cronograma
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nas restaurações das estradas, pois o ano letivo se aproxima e o alunado merece uma locomoção melhor.

Disse que os vereadores trabalham sim, porém são limitados, pois nem sempre há

êxito nas solicitações. Agradece ao colega Willian pela parceria que tiveram durante esse período .

Parabenizou Raniery pelo ótimo trabalho que o mesmo realizou esses últimos dois anos.

E após todos os procedimentos regimentais, foi declarada encerrada a sessão agradecendo a todos por

compareceram a essa sessão, e convidou todos para a próxima sessão. E, para constar, lavrou-se a

presente ata por Iraneide Belarmino de Sena – Secretária, que vai assinada pelo Presidente e vereadores.

AVERALDO PEREIRA DE LIMA ____________________________

DANILO MARQUES DOS S ALMEIDA ____________________________

FRANCINALDO B DOS SANTOS ____________________________

IONAR ALVES DA SILVA ____________________________

JOSÉ WELLITON TAVARES SANTOS ____________________________

MARIA CELINA DOS S SILVA ____________________________

SEVERINO DE LIMA RIBEIRO ____________________________

SUENYA ROSA DE ARAÚJO SOUZA ____________________________

WILLIAN SANTOS BASÍLIO ____________________________

5


