
ATA  DA  16ª  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  2º  PERÍODO
LEGISLATIVO  DE  2017  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SERRA
GRANDE –  PB,  REALIZADA NO DIA  01  DE SETEMBRO  DE
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ATA Nº 016ª/2017

Ao  01  dia  do  mês  de  setembro  de  dois  mil  e  dezessete  (01/09/2017),  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, que fez 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, Maria de Jesus
Alexandre de Abreu e Francisco de Assis da Silva. Foi constatada as ausências
dos vereadores Deuzimar Abreu Canuto da Silva e Francisco Leite Neto. 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 o plenário e o público presente. PAUTA DO DIA.
Votação do  Projeto de Lei nº 004/2017 do vereador Francisco Pereira Lima,
que dispõe sobre o  DIA DOS FILHOS AUSENTES DA CIDADE DE SERRA
GRANDE – PB e dá outras providencias; Apresentação de Requerimento nº
001/2017 do vereador João Francisco de Sousa Neto, solicitando a presidência
da  Câmara  que  seja  feita  a  compra  das  identidades  funcionais  para  os
parlamentares, juntamente com broxes e adesivos; Apresentação de Oficio nº
021/2017 do Centro de Referencia da Assistência Social  – CRAS de Serra
Grande, solicitando espaço na sessão para apresentação do projeto DROGAS
É  PRECISO  PENSAR;  Apresentação  de Oficio  s/n do  presidente  da
comunidade  Rural  do  sitio  Timbaúba  deste  município,  solicitando  do  Sr.
Prefeito a reforma da passagem molhada que dá acesso ao sitio Quixabeira. O
vereador Francisco Pereira saudou a todos e pediu que todos os presentes
assinassem uma  abaixo  assinada  em prol  da  implantação  de  um Campus
Universitário de Ensino Público para a região Metropolitano do Vale do Piancó;
A vereadora Maria de Jesus saudou seus pares, mostrando o Projeto de Lei
nº 002/2017  que inclui  o Art.  104-A   na Lei  Orgânica do Município que foi
publicado no Dário  Oficial.  Após,  as  discussões dos vereadores a  Senhora
Presidenta usando os termos do § 2º do Artigo 59, do Regimento Interno desta
Casa,  iniciou  o  processo  de  Votação  do Projeto  de  Lei  nº  004/2017 do
vereador Francisco Pereira Lima.  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, José Leomarques
Andrelino, João Francisco de Sousa Neto, 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, do vereador
Francisco Pereira Lima, que dispõe sobre o DIA DOS FILHOS AUSENTES DA
CIDADE  DE  SERRA  GRANDE –  PB,  foi  APROVADO por  7(sete)  votos
favoráveis. Em seguida o vereador Francisco Pereira voltou a usar a palavra
agradecendo  aos  colegas  parlamentares  pela  a  provação  de  seu  Projeto.
Esteve  presente  o  secretário  de  Assistência  Social  Demakson  Leite  e  sua
equipe,  o secretário falou sobre o projeto  Drogas é Preciso Pensar que o
CRAS está  desenvolvendo  que  tem como objetivo  orientar,  conscientizar  e
esclarecer as famílias urbanas e rurais do nosso município, o perigo que as
drogas podem trazer  para  a  vida   dos jovens e  adolescentes.  A  psicóloga
Gilcenlandia Pereira exibiu vários slides mostrando as ações já realizadas em
nosso município, e as parcerias já realizadas com vários órgãos como Policia
Militar,  Promotoria  Pública,  Conselho  Tutelar,  Secretária  de  Saúde  do
município e agora Câmara de Vereadores, a psicóloga disse  que  assistência
Social  e o CRAS estão a disposição para qualquer esclarecimento e encerrou
pedindo união de todos para que não deixamos nossos jovens se aproximar
das drogas, por que é um caminho sem volta. A Presidente Maria Eliane disse
que o verdadeiro caminho para a conscientização dos jovens e adolescentes a
não  se  aproximar  das  drogas  é  educar.  Os  vereadores  Francisco  Pereira,
Saulo  Dias  e  Maria  de  Jesus  elogiaram a  equipe  do  CRAS pelo  brilhante
trabalho que é conscientizar nossos jovens sobre o mundo escuro das drogas.
O  Secretário  Demakson  agradeceu  o  espaço  cedido  e  disse  que  está  a
disposição para  maiores  esclarecimento  e pediu  a Câmara apoio  para  que
possamos juntos   diminuirmos  o  consumo de drogas no nosso município,
finalizou o secretário. Facultando a palavra e como ninguém quisera fazer uso
dela e não havendo mais nenhum assunto a ser tratada a presidente declarou
encerrada a presente sessão às 18 (dezoito) horas e 51 (cinquenta e um )
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 01 de setembro de 2017.  
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