ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO
DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – PB,
REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2018.
ATA Nº 005/2018
Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e dezoito (16/03/2018), 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, João Francisco de Sousa Neto, Deuzimar Abreu Canuto da Silva e
Maria de Jesus Alexandre de Abreu ficou registrado as ausências dos
vereadores José Leomarques Andrelino, Francisco Leite Neto e Francisco de
Assis 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 sessão. ATA: Lida a ata da Sessão Anterior, foi aprovada e assinada pelos
membros da Mesa. EXPEDIENTE: A Senhora Presidenta saudou o plenário e
o público presente. PAUTA DO DIA. Apresentação de Projeto de Lei nº.
001/2018 de autoria do Vereador João Francisco de Souza Neto requerendo do
Poder Público a construção de um mercado público municipal para abrigar
feirantes e dá outras providencias; Apresentação de Projeto de Lei nº.
001/2018 de autoria do vereador Saulo Das de Farias, denominando a travessa
que tem inicio no lado esquerdo da residência do Sr. Claudivan Leite, cruzando
as avenidas Francisco Vidal de Moura e, Av. Prefeito Ivo Pinto Ramalho até Av,
Timbaúba, de Travessa de Heleno Ângelo Cavalcante, no Bairro Bela Vista;
Apresentação de Requerimento nº. 003/2018 de autoria do vereador
Francisco Pereira Lima, requerendo a presença do secretário de Infraestrutura
Sebastião Alves Brilhante para prestar esclarecimentos de sua pasta. Usando a
palavra o vereador Francisco Pereira saudou os presentes e disse que é muito
importante que cada secretário viesse assistir as sessões e que possa explicar
assuntos de sua pasta, como orçamento disponível, cronograma das
atividades, é também uma forma de aproximar a câmara dos secretários. O
vereador Deuzimar Abreu saudou o plenário e disse que é importante a
presença dos secretários para esclarecer e divulgar seus trabalhos. Voltando a
falar a senhora presidente parabenizou o secretário de Agricultura por está
sempre presente as sessões da câmara e pelo seu trabalho realizado a frente
da sua pasta. A vereadora Maria de Jesus disse que é bom que tenhamos os
contatos telefônicos dos secretários municipais, para que quando precisarmos
possamos localizá-los, encerrou a vereadora. Usando os microfones o
Secretário de Agricultura José Armstrong saudou o plenário e disse que esse
ano de 2018 foram cortados 99 % das terras para o plantio dos agricultores no

município e na próxima semana iniciaremos o trabalho de tapa buraco nas
estradas do município, encerrou o secretário. Mais uma vez a presidente Maria
Eliane voltou a falar e parabenizou o vereador João Francisco de Sousa Neto
pelo brilhante Projeto de Lei que solicita do prefeito a construção de um
mercado publico municipal para abrigar os feirantes, como também resgatando
a nossa feira livre de Serra Grande, a presidente encerrou dizendo que o
projeto é muito bom para o município. O vereador Saulo Dias e o vereador
Francisco Pereira parabenizaram o João Francisco pela autoria do Projeto
resgatando a feira livre de nossa cidade. 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 18 (dezoito)
horas e 57(cinquenta e sete) 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 março de 2018.
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