ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO
DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – PB,
REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2017.

ATA Nº 001/2017
Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete (03/02/2017), 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, centro, sob a presidência da Vereadora
Maria Eliane Martins da Silva, secretariado pelo vereador Francisco Pereira
Lima. O vereador Francisco Pereira Lima, 1º secretário fez a chamada nominal
dos senhores vereadores e vereadoras constatando a presença dos seguintes
parlamentares: Saulo Dias de Farias, José Leomarques Andrelino, João
Francisco de Sousa Neto, Francisco Leite Neto, Maria de Jesus Alexandre de
Abreu e Francisco de Assis da Silva ficou constatado a ausência do Vereador
Deuzimar Abreu Canuto da Silva. . A senhora Presidente Maria Eliane Martins,
com os seguintes dizeres: Em nome do Pai Filho e Espirito Santo e de todo
povo, declaro aberta a 1ª sessão Ordinária do Primeiro Semestre Legislativo
de 2017. ATA: Lida a ata da Sessão Anterior, foi aprovada e assinada pelos
membros da Mesa. EXPEDIENTE: A Senhora Presidenta Maria Eliane Martins,
saudou os colegas vereadores e vereadoras e o público presente. PAUTA DO
DIA: Reapresentação do Projeto de Lei nº 009/2016, que cria Cargos
Públicos, de provimento efetivo para preenchimento mediante Concurso
Público e dá outras providencias; Reapresentação e votação do Projeto de Lei
nº 004-A de 23 de setembro de 2016, que cria o Plano Municipal de Gestão
Integrada de resíduos Sólidos de Serra Grande-PB; Apresentação de Oficio nº
001/2017, de autoria do vereador Francisco de Assis da Silva, que solicita do
Poder Executivo a continuação do calçamento da Avenida Prefeito Ivo Pinto
Ramalho; Em seguida o vereador Francisco Pereira usando a tribuna saudou
os colegas vereadores e o publico presente dizendo que será um ano de muito
trabalho e precisamos contar com o apoio de todos os vereadores, para que
termos uma Serra Grande melhor para todos, se posicionando sempre pelo
beneficio da coletividade, que possamos viver num ambiente de paz e respeito
ao próximo, finalizou o vereador Francisco Pereira. Usando da palavra o
vereador Francisco de Assis saudou a todos e pediu harmonia e união dos
poderes para que possamos chegarmos onde queremos, uma Serra Grande
melhor para todos. A vereadora Maria Alexandre saudou a todos e pediu aos
serra-grandenses que participem mais das Sessões Legislativas e pediu União
e harmonia entre seus pares. Após as discussões dos vereadores a Senhora
Presidenta usando os termos do § 2º do Artigo 59, do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, colocou em VOTAÇÃO o Projeto de Lei nº 004-A de 23 de
setembro de 2016, que cria o Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos de Serra Grande-PB, dizendo quem for a favor do Projeto
vote “SIM” quem for contrário vote “NÃO”. Perguntado nominalmente aos
senhores Vereadores: Francisco Pereira Lima, Saulo Dias de Farias, José
Leomarques Andrelino, João Francisco de Sousa Neto, Francisco Leite Neto,
Maria de Jesus Alexandre e Francisco de Assis da Silva, todos votaram “SIM”
ao Projeto, inclusive a presidente Maria Eliane Martins, também votou “SIM”

A Senhora Presidenta confere a votação e proclama o resultado. o Projeto de
Lei nº 004-A de 23 de setembro de 2016, foi APROVADO por 8(oito) votos a
favor. Em seguida o Sec. de Agricultura José Armstrong que esteve presente à
sessão saudou a todos e parabenizou aos vereadores pela a provação e disse
que a aprovação desse projeto é um grande beneficio para a nossa cidade,
finalizou o Secretário. Em seguida a Senhora Presidente voltou a usar da
palavra e disse que não haverá oposição no Legislativo, finalizou pedindo união
e harmonia entre os vereadores, para que possamos desenvolver um bom
trabalho no Legislativo Municipal em prol de todos os serra-grandenses.
Facultando a palavra e como ninguém quisera fazer uso dela e não havendo
mais nenhum assunto a ser tratado a presidente declarou encerrada a presente
sessão às 19 (dezanove) horas e 35 (trinta e cinco) minutos. 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
03 de fevereiro de 2017.
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