ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO
DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – PB,
REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017.

ATA Nº 002/2017
Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete (17/02/2017),
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, 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, Deuzimar Abreu Canuto da Silva, Maria de Jesus
Alexandre de Abreu e Francisco de Assis da Silva ficou constatado a ausência
do Vereador Francisco Leite Neto. 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 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: Votação do Projeto de Lei nº 009/2016, que cria Cargos Públicos, de
provimento efetivo para preenchimento mediante Concurso Público e dá outras
providencias; Apresentação do Projeto de Lei nº. 001/2017 de autoria da
vereadora Maria de Jesus Alexandre, que se trata de denominação de
Travessa. Apresentações de Requerimentos nº. 001/2017, 002/2017 e
003/2017 todos de autoria do vereador Francisco Pereira, Requerimento nº.
001, que solicita do poder executivo a reforma do antigo prédio do matadouro
municipal; Requerimento nº. 002/2017, requerendo da presidência da Casa
Legislativa que seja feita uma revisão e reedição do Regimento Interno;
Requerimento nº. 003/2017, solicitando do Sr. Prefeito a construção da rede
de esgoto de parte da Avenida Francisco Vidal de Moura; Moção de Aplauso
nº. 001/2017 de autoria do vereador Francisco Pereira Lima ao Sr. Prefeito.
Requerimento nº. 001/2017 de autoria do vereador José Leomarques
Andrelino solicitando da atual administração, a abertura da estrada da
comunidade Quixabeira até o sitio Alagoinhas neste município. Usando os
microfones a vereadora Maria de Jesus Alexandre, saudou os colegas
vereadores e o publico presente, e explicou o Projeto de Lei de sua autoria e
finalizou pedindo apoio ao plenário para a aprovação. O vereador Francisco de
Assis da Silva saudou a todos e disse que o nosso Regimento Interno é muito
caduco e é necessário de revisão. O vereador Francisco Pereira usou a tribuna
saudou a todos e falou sobre a Moção encaminhada ao Sr. Prefeito sobre a

parceria realizada entre Serra Grande e o município de Bonito de Santa FÉ,
para a coleta seletiva do lixo, em nossa cidade, disse ainda que é oposição,
mas no momento de elogiar faço aplauso e no momento de criticar e cobrar do
poder público farei e estou a serviço do povo encerrou o vereador. A senhora
presidente usou da palavra elogiando ao vereador Francisco Pereira pela
Moção de aplauso ao gestor municipal. Usou a tribuna da Câmara o Sr.
Agrinaldo Tavares que é presidente do Conselho Municipal do Direito da
Criança e do Adolescente, CMDCA, reivindicando que seja aprovado
requerimento, para que o Conselheiro Tutelar Suplente tirasse férias de um dos
conselheiros Titular, já que o Regimento Interno o permite, finalizou Agrinaldo.
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 009/2016, que cria Cargos Públicos, de
provimento efetivo para preenchimento mediante Concurso Público, 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, Deuzimar Abreu Canuto da Silva, Maria de Jesus Alexandre de Abreu 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 009/2016, que
cria Cargos Públicos mediante Concurso Púbico foi APROVADO por 8(oito)
votos a favor. Em seguida o Secretário de Educação Sr. Ediomarques Felício
parabenizou os parlamentares pela aprovação do projeto e convidou-os para
visitar e conhecer o trabalho da Secretaria de Educação finalizou o secretário.
Facultando a palavra e como ninguém quisera fazer uso dela e não havendo
mais nenhum assunto a ser tratada a presidente declarou encerrada a presente
sessão às 19 (dezanove) horas e 55 (cinquenta 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
17 de fevereiro de 2017.
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