
 

 
 
 

ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO 
LEGISLATIVO DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA 
GRANDE – PB, REALIZADA NO DIA 11 DE AGOSTO  DE 2017. 

 
ATA Nº 013ª/2017 

 
 

Aos onze  dias do mês de agosto de dois mil e dezessete (11/08/2017), 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. Reapresentação e votação do Projeto de Resolução nº. 001/2017 do 

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

trata o Art. 8, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal de serra 

Grande e da outras providencias. Estive presente o Secretário de Agricultura 

Sr. José Armstrong e o ex-vereador Antônio José dos Santos. Usando a 

palavra o vereador Saulo Dias saudou a todos e falou sobre a possibilidade da 

construção de um Giradouro no cruzamento das ruas Pedro dos Santos com a 

Avenida Ivo Pinto, mais precisamente nas esquinas de Zezé e seu Zé Júlio, 

evitando assim futuros  acidentes, já que aquele cruzamento não possui 

nenhum a sinalização. O vereador Francisco Leite falou sobre o Projeto de Lei 

nº 001/2017, que tinha pedido visto falou que avaliou o projeto e está de 

acordo a votar. Em seguida o vereador José Leomarques saudou a todos e 

disse que o correto do vereador em caso de duvida é pedir Vista do projeto. 

Voltando a usar  o microfone o vereador Saulo Dias disse que precisamos nos 

reunirmos com o assessor jurídico para discutirmos o procedimento para 

atualizar nosso regimento Interno que está caduco, encerrou o parlamentar. O 

vereador Francisco Pereira usou o microfone, saudou a todos  e leu trechos de 

poemas homenageando os estudantes pelo dia, disse ainda que não tem filhos 

biológicos, mas tem mais de 250 filhos adotados que são meus alunos, abraço 

a todos eles, e também homenageou o dia dos pais que será dia 13 de agosto 

do corrente ano. O secretário Armstrong, usou a tribuna e disse se sente feliz 



em sempre está presentes as sessões desta Casa, falou também que o roço  e 

a recuperação das estradas municipais estão em fase final, estamos atingindo 

98% das estradas, faltando apenas 2% para atingir nossa meta, explicou 

também que em virtude do município de Serra Grande ter chovido mais de 

800mm de chuva o MDA- Mistério de Desenvolvimento Agrário, não irá pagar o 

garantia safra, para os agricultores, em virtude que não houve perdas na 

agricultura, finalizou o secretário. Os vereadores Saulo Dias, Francisco Leite 

Neto, parabenizaram o secretário de agricultura pelo trabalho que vem 

desenvolvendo no município. A presidente Maria Eliane parabenizou o 

secretário e falou que é digno de aplausos por esta casa finalizou a presidente. 

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 Projeto de Resolução nº. 001/2017, que dispõe sobre a data da eleição que 

trata o Art. 8, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal de serra 

Grande e da outras providencias. 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 Resolução nº. 001/2017, foi APROVADO 

por 9(nove) votos favoráveis. 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 25 (vinte 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 11 de agosto de 2017.   
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