ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO
DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – PB,
REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018.
ATA Nº 001/2018
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito (16/02/2018), 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, secretariada pelo 1º secretário vereador
Francisco Pereira Lima, que fez a chamada nominal dos senhores e senhoras
vereadoras constatando a presença dos seguintes parlamentares: 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 ficou registrado a presença
de todos os vereadores. 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
2018. ATA: Lida a ata da Sessão Anterior, foi aprovada e assinada pelos
membros da Mesa. EXPEDIENTE: A Senhora Presidenta saudou os colegas
vereadores e vereadoras e o público presente, em seguida a senhora
presidenta fez uma rápida prestação de contas do mês de dezembro passado
de 2017 mencionando que no mês de dezembro de 2017 a Câmara tinha cerca
de R$ 20 (vinte) mil reais, foi comprado um equipamento de som equipado
com 10 microfones uma mesa de 12 canais e duas caixas de som acústica;
também foi comprado 9 carteiras de identificação dos vereadores
acompanhado de chaveiro e adesivo, e também a galeria com fotos dos
vereadores da gestão atual, reforma com pintura e moveis novos para os
banheiros e cantina, ainda no mês de dezembro a Câmara realizou um jantar
de confraternização para vereadores, funcionários e convidados, Restante
ainda R$ 328,60 (Trezentos e vinte e oito reais e sessenta centavos), esse
valor devolvido a prefeitura municipal. Encerrou dizendo que está feliz com o
trabalho que foi feito no ano de 2017 juntamente com todos os vereadores e
vereadoras. O vereador Francisco Pereira saudou a todos e parabenizou a
presidente Maria Eliane, pelas reformas realizadas nesta Casa legislativa e
falou sobre o decreto que o prefeito municipal expediu proibindo as pessoas de
vender produtos nas dependências e no interior da praça que leva o nome de
Praça Frei Damião, localizada no bairro Bela Vista, finalizou dizendo que esse
decreto municipal é desnecessário que ninguém pode proibir pessoas de
ganhar seu pão vendendo seus produtos em áreas públicas, respeitando as
vias de acesso das pessoas fazerem suas caminhadas. O vereador José
Leomarques saudou a todos parabenizou o prefeito municipal pela conclusão
da estrada ligando o sitio Quixabeira ao sitio Alagoinha, facilitando a locomoção

de pessoas entre as comunidade rurais. O vereador Saulo Dias usou a palavra
saudando os presentes e parabenizou a presidente pelo trabalho realizado no
ano 2017 está muito bonito nossa casa, finalizou dizendo que o dinheiro foi
bem empregado. O vereador Francisco Leite Neto, parabenizou a presidente
pela realização dos trabalhos e da reforma da Câmara e falou sobre o decreto
dizendo que ninguém pode proibir pessoas de trabalhar vendendo seus
produtos respeitando e preservando a praça que é de todos. Os vereadores
Deuzimar Abreu, Maria de Jesus Alexandre, e Francisco de Assis da Silva,
saudaram os presentes e também parabenizaram o trabalho realizado pela
presidente desta casa na aquisição de um som com microfones de ultima
geração. A presidente Maria Eliane Martins voltou a usar os microfones e
agradeceu as palavras dos colegas vereadores, falou sobre o decreto dizendo
que acha desnecessária, a palavra decreto é muito forte se parece com
ditatura, precisa-se de conscientização e placas informativas nas dependências
da praça. 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 15(quinze) 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
16 de fevereiro de 2018.
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