
 
 
 

ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO 
LEGISLATIVO DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA 
GRANDE – PB, REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO  DE 2017. 

 
ATA Nº 012ª/2017 

 
Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezessete (04/08/2017), 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, secretariada pelo vereador Francisco Pereira 

Lima. O vereador Francisco Pereira, 1º secretário 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. Foi 

constatada a presença de todos os parlamentares. A senhora Presidente 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 os colegas vereadores e vereadoras e o público presente. PAUTA DO 

DIA. Votação do Projeto de Lei nº. 004/2017 que regulamenta as atribuições 

e fixa a remuneração da Chefia de Gabinete, Tesouraria, e Assessoria Jurídica 

municipal e dá outras providencias; Apresentação e Votação do Projeto de Lei 

nº.003 de autoria do vereador Francisco Pereira Lima que trata da 

denominação da casa da Cultura de Serra Grande de Severino Lima de Souza 

“Seu Bino”; Apresentação do Projeto de Resolução nº. 001/2017 de autoria 

do vereador José Leomarques Andrelino que dispõe sobre a data da eleição 

para renovação da mesa diretora desta Casa; Apresentação de 

Requerimento Nº. 006/2017 de autoria do vereador Francisco Pereira Lima, 

solicitando da administração pública a doação do prédio que fica localizado ao 

lado da Câmara Municipal de vereadores, ao Poder Legislativo; Apresentação 

de Requerimento nº. 002/2017 do vereador José Leomarques Andrelino 

solicitando da administração municipal a reforma do cemitério Jesus Maria e 

José de Nossa cidade. Esteve presente o vereador Espedito Leite da cidade de 

Joca Claudino que é Presidente da Associação dos Vereadores do Alto Sertão 

Paraibano, AVASP, falando sobre a Associação e seus benefícios para os 

vereadores e seu eleitorado. A vereadora Maria de Jesus Alexandre perguntou 

ao presidente da AVASP, na adesão  qual será a porcentagem  de descontos 

dos vereadores. Espedito Leite disse que o vereador irá receber uma planilha 

com os respectivos valores. Estiveram presentes os vereadores da cidade de 

Bonito de Santa Fé José Idevânio Oliveira da Silva “Van do Viana” e Valdir 

Tomaz, ambos falaram sobre os benefícios da AVASP, e parabenizaram todos 

os vereadores e a presidente pela forma que conduz os trabalhos desta casa. 



.Após, as discussões dos vereadores  a Senhora Presidenta usando os termos 

do § 2º do Artigo 59, do Regimento Interno desta Casa, colocou em VOTAÇÃO 

o Votação do Projeto de Lei nº. 004/2017, que regulamenta as atribuições e 

fixa a remuneração da chefia da gabinete, tesouraria, e assessoria jurídica 

municipal. 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, João Francisco de Sousa Neto, José 

Leomarques Andrelino, Francisco Leite 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, também votou 

SIM. A Senhora Presidenta confere a votação e proclama o resultado o Projeto 

de Lei nº. 004/2017, APROVADO por 9(nove) votos favoráveis. Continuando 

os trabalhos a presidente coloca em VOTAÇÃO o Projeto de Lei nº. 003/2017 

de autoria do vereador Francisco Pereira Lima, que dispõe sobre a 

denominação da Casa da Cultura de Serra Grande de Severino Lima de Souza 

( Seu Bino). Dizendo mais uma vez 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, João Francisco de Sousa Neto, 

José Leomarques Andrelino, Francisco Leite 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, também votou 

SIM. A Senhora Presidenta confere a votação e proclama o resultado o Projeto 

de Lei nº.003/2017, APROVADO por 9(nove) votos favoráveis. Voltando a usar 

o microfone o vereador Francisco Pereira agradeceu aos seus pares pela 

aprovação de seu Projeto. Os vereadores Saulo Dias e Francisco de Assis 

parabenizaram o autor do projeto e a família de Severino Lima pela honraria 

recebida. Em seguida a presidente coloca em votação o Projeto de Resolução 

nº. 001/2017 do vereador José Leomarques Andrelino, que dispõe sobre a data 

da eleição da mesa diretora desta Casa, Dizendo mais uma vez quem for a 

favor do Projeto vote SIM quem for contrário vote NÃO. Perguntado 

nominalmente aos senhores Vereadores: O vereadores Saulo Dias e Francisco 

Leite Neto pediram VISTA do projeto, ficando assim suspensa a votação. 

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 

04 de agosto de 2017.   
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