ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2015 DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – PB, REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015.

ATA Nº 001/2015

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze (06/02/2015), às dezessete horas
reuniram-se, no Plenário Damião Agostinho Lopes, da Câmara Municipal de Serra Grande-PB,
Casa Pedro Job da Silva, situada à Avenida Tomé Pereira dos Santos, 84, sob a presidência da
Vereadora Maria do Socorro Leite de Sousa, secretariado pelo vereador Saulo Dias de Farias.
O vereador Saulo Dias de Farias, 1º Secretário, fez a chamada nominal dos senhores
vereadores e vereadoras constatando a presença dos seguintes vereadores: Antonia Leite da
Silva, Francisco Edson Cesário de Sousa, Francisco de Assis da Silva, Francisco Martins
Sobrinho, José Alves de Alexandre e José de Anchieta Rodrigues da Silva, ficou justificado a
ausência do Vereador Deuzimar Abreu Canuto da Silva. A Senhora Presidente declarou aberta
a REUNIÃO com os seguintes dizeres: Em nome de Deus, havendo número regimental, declaro
aberta a Sessão, apresentando a ORDEM DA PAUTA DO DIA: Apresentação para apreciação do
Projeto de Lei Nº 001/2015, de autoria da Mesa Diretora, que Reajusta e institui gratificação
na remuneração dos servidores do Poder Legislativo Municipal; apresentação dos
Requerimentos: Nº 001/2015, do Vereador José de Anchieta Rodrigues da Silva, que trata
sobre Construção de quebra molas e o Nº 002/2015 que trata das retiradas urgentes de
chiqueiros de porcos que ficam localizados ao redor do setor Urbano de nossa cidade;
apresentação das Indicações: Nº 001/2015, do Vereador José de Anchieta Rodrigues da Silva,
que trata sobre as providências urgentes na aquisição de medicamentos para o Centro de
Saúde do nosso Município e o Nº 002/2015, que trata de profissionais capacitados para
realizar palestras sobre as DROGAS junto as Escolas, no nosso município. Ao fazer uso da
palavra a Senhora Presidente desejou boas vidas aos nobres vereadores, e em seguida
determinou ao 1º primeiro secretário que fizesse a relação dos vereadores que desejasse fazer
uso da palavra. O Senhor Vereador José de Anchieta Rodrigues da Silva, fez o uso da palavra
justificou a apresentação dos Requerimentos Nº 001/2015 e Nº 002/2015 e das Indicações Nº
001/2015 e Nº 002/2015 e criticou duramente a atual gestão do prefeito municipal quanto às
contratações temporárias sem concurso público e nomeações irregulares para cargos de
comissão e a falta de medicamentos para o Centro de Saúde do nosso Município. A Senhora
Presidente facultou a palavra e como ninguém quisera usá-la e não havendo mais nada a tratar
na pauta do dia, a Presidente agradeceu a presença de todos, e em nome de “Deus e do Povo
de Serra Grande” declarou encerrada a presente sessão às 17 horas (dezessete) horas e 47
(quarenta e sete) minutos, e Eu, Saulo Dias de Farias, 1º Secretário, redigi e mandei lavrar à
presente ata que depois de lida e achada conforme, será assinada pela Mesa. Serra GrandePB, 06 de fevereiro de 2015.
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