ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO
DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – PB,
REALIZADA NO DIA 26 DEMAIO DE 2017.
ATA Nº 009/2017
Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e dezessete (26/05/2017), às
dezesseis horas reuniram-se, na Escola Municipal Rural Manoel Venceslau
Dias no sitio Aguiar deste município a Câmara Municipal de Serra Grande-PB,
onde foi instalada a sessão Itinerante, sob a presidência da Vereadora Maria
Eliane Martins da Silva, secretariado pelo vereador Francisco Pereira Lima. O
vereador Francisco Pereira, 1º secretário fez a chamada nominal dos senhores
vereadores e vereadoras constatando a presença dos seguintes: Saulo Dias de
Farias, José Leomarques Andrelino, João Francisco de Sousa Neto, Francisco
Leite Neto, Deuzimar Abreu Canuto da Silva, Maria de Jesus Alexandre de
Abreu, e Francisco de Assis da Silva. Foi constatada a presença de todos os
vereadores. Esteve presente o ex-vereador Antônio José dos Santos. A
senhora Presidente com os seguintes dizeres: Em nome do Pai Filho e Espirito
Santo e de todo povo, declaro aberta a sessão Ordinária Itinerante do Primeiro
Semestre Legislativo de 2017. A Senhora Presidenta, saudou os colegas
vereadores e vereadoras e o público que se encontrava presente. Usando a
palavra o vereador Francisco Pereira saudou a todos e disse que é uma
grande satisfação está na comunidade Aguiar, disse também que o papel do
vereador não é só fiscalizar, é ouvir as reivindicações de vocês e levar até o
poder executivo. O vereador Francisco de Assis da Silva disse que a Câmara
de vereadores tem se preocupado com as comunidades rurais mais distantes
da sede do município como Aguiar e Capim Verde, estamos nos empenhando
para que os agricultores tenham suas terras cortadas no próximo ano, para não
acontecer como este ano, que não houve corte de terras, finalizou o vereador.
O vereador Saulo Dias saudou a todos e disse que as respostas e ações
cobradas por vocês serão responsabilidades do poder executivo, nós
vereadores transformaremos os pedidos de vocês em ofícios e requerimentos
e encaminharemos ao senhor prefeito, finalizou o Vereador. A vereadora Maria
de Jesus disse que a comunidade pode levar as reinvindicações até a câmara,
que serão enviadas ao poder executivo. Usou a palavra o vereador Francisco
Leite Neto e disse que a comunidade Aguiar precisa ser mais bem vista pelas
autoridades politicas do município, essa comunidade já passou vários
representantes políticos a exemplos de Dr. Zuzú, Patinho, Zé pequeno, Manoel
Venceslau Dias e outros. O vereador José Leomarques saudou a todos e disse
que é grande satisfação em está aqui na comunidade Aguiar e elogiou a união
entre os moradores dessa comunidade. Os vereadores Deuzimar Abreu e João
Francisco saudaram a todos e ambos disseram que estão sempre a disposição
de todos vocês e agradeceram a presença de todos a reunião. A senhora
presidente facultou a palavra aos moradores da comunidade Aguiar, o morador
Zé Gordinho usou da palavra cobrando uma consultório odontológico prometido
pelo prefeito e até agora não apareceu, solicitou também que fosse feita a
reforma do acude da comunidade e a construção de cisternas que tem casas

ainda faltando e a construção de um posto de saúde para a comunidade
Aguiar. Cicero Ferraz cobrou explicações sobre o pagamento do garantia safra
que, todos os agricultores pagaram a taxa solicitada e até hoje não temos
resposta do pagamento. O vereador Francisco de Assis voltou a usar a palavra
respondendo ao agricultor Cicero Ferraz que o garantia safra não vai sair
segundo palavras do secretário de agricultura. A vereadora Maria de Jesus
voltou a falar dizendo que provavelmente Serra Grande não será pago o
garantia safra por que dados da AESA- Agencia Nacional das Águas no ano de
2016 choveu mais de 400mm de chuva por essa razão não houveram perdas
na agricultura, finalizou dizendo que vai procurar informações sobre o garantia
safra e trará para os agricultores da comunidade. O agricultor Paulo Timóteo
solicitou a continuação da reforma da estrada que está parada que era prá ser
recuperada até o final do Aguiar., o que não aconteceu. Ouvidos as
reivindicações dos moradores e não havendo mais nada a tratar a senhora
presidente encerrou a sessão as 17:28 ( dezessete) horas e (vinte e oito)
minutos, devido a falta de energia elétrica na comunidade Aguiar. Assim, redigi
e mandei lavrar a presente ata, que depois de lida e achada, conforme foi
aprovada e assinada pela mesa e por mim, Secretário. Serra Grande – PB, em
26 de maio de 2017.
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