
 
 
 

ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO 
DE  2017  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SERRA  GRANDE  –  PB, 
REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL  DE 2017. 

 
ATA Nº 007/2017 

 
Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dezessete (28/04/2017), às 
dezessete  horas  reuniram-se,  na  Escola  Municipal  Rural  Germiniano  Leite 
Sobrinho no Sitio Nicó deste município a Câmara Municipal de Serra Grande-
PB, sendo instalada a sessão Itinerante, 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:  José  Leomarques  Andrelino,  Maria  de  Jesus  Alexandre  de 
Abreu  e  Francisco  de  Assis  da  Silva.  Foram  verificadas  as  ausências  dos 
vereadores  Saulo  Dias  de  Farias,  João  Francisco  de  Sousa  Neto,  Francisco 
Leite  Neto  e  Deuzimar  Abreu  Canuto.  Estiveram  presentes  os  ex-vereadores 
Antônio  José  dos  Santos  e  Antônio  Leite  Dantas,  “Antônio  de  Neinho”.  A 
senhora Presidente com os seguintes dizeres: Em nome do Pai Filho e Espirito 
Santo e de todo povo, declaro aberta a sessão Ordinária Itinerante do Primeiro 
Semestre  Legislativo  de  2017.  Na  abertura  dos  trabalhos  foi  tocado  o  Hino 
Nacional  Brasileiro.  A  Senhora  Presidenta,  saudou  os  colegas  vereadores  e 
vereadoras  e  o  público  que  se  encontrava  presente.  Usando  a  tribuna  o 
vereador  Francisco  Pereira  saudou  a  todos  e  disse  que  politica  se  faz  é  no 
corpo  a  corpo  com  as  pessoas  por  isso  estamos  realizando  esta  sessão 
Legislativa  aqui  no  sitio  Nicó,  finalizou  o  vereador.  Usando  os  microfones  o 
vereador  Francisco  de  Assis  da  Silva  saudou  os  presentes  e  disse  que  vai 
reivindicar do poder executivo o abastecimento de água para essa 
comunidade, e estou sempre à disposição da comunidade, disse o vereador. A 
vereadora Maria de Jesus Alexandre saudou os presentes e expressou grande 
satisfação em está realizando uma sessão legislativa aqui no sitio Nicó, falou 
ainda que todas as reivindicações do povo nicoense serão levadas  ao poder 
executivo, encerrou a vereadora. Usando a palavra o ex-vereador  “Antônio de 
Neinho” saudou os  parlamentares e  o publico presente, disse que  a Câmara 
Itinerante serve para vocês saberem o que os vereadores fazem, têm uns que 
só aparecerem de quatro em quatro anos nas portas de vocês e, disse que os 
quatros  vareadores  faltosos  aqui  a  esta  sessão  na  comunidade  Nicó,  estão 
com sabuco na boca para não falar nada e só vota contra o povo, disse ainda  
que o  povo não tenha vergonha de  cobrar seus direitos junto as autoridades 
publicas,  encerrou  dizendo  que  foi  o  maior  vereador  que  criou  projetos  e 
requerimentos  para  beneficiar  a  população  serra-grandense,  encerrou  o  Ex-
vereador.  Continuando  os  trabalhos  durante  a  reunião  o  Sr.  Zé  de  Lilia  e 
Zefinha de Tota falaram em nome da comunidade e fizeram varias 
reivindicações entre elas  a reforma do açude do sitio Nicó, construção de uma 



passagem  molhada,  reforma  do  campo  de  futebol  e  finalmente  material  de 
esportes  para  incentivar  os  jovens  desta  comunidade  a  pratica  desportiva, 
encerrando  Zé  de  Lilia  disse  que  doa  o  terreno  para  a  construção  sede  da 
comunidade do sitio Nicó. Em seguida Maria de Fatima moradora da 
comunidade  e  mãe  de  aluno,  usou  a  palavra  dizendo  que  a  Escola  do  Sitio 
Nicó foi contemplada com um Not Book e um computador de mesa e  não se 
encontra  na  escola,  nós  da  comunidade  gostaríamos  de  saber  onde  estar, 
disse  ainda  que  o  secretário  de  educação  prometeu  construir  uma  sala  para 
instalar o computador até agora nada, finalizou  Maria de Fátima.  Voltando a 
usar  os  microfones  o  vereador  Francisco  Pereira  disse  que  o  not  book  está 
com  a  professora  da  escola  e  irá  solucionar  o  problema.  A  presidente  Maria 
Eliane voltou a usar a palavra, dizendo que se os computadores foram 
destinados para escola do sitio Nicó eram prá estar na escola auxiliando nos 
trabalhos escolares dos alunos, encerrou agradecendo a presença e a 
participação de todos, convidou-os para participar das próximas sessões 
itinerantes nas comunidades de Aguiar, Esperas e Lourenço. .  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 58 (cinquenta  oito) 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 28 de abril de 2017.   
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