
ATA DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO
DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – PB,
REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO  DE 2017.

ATA Nº 019ª/2017

Aos 13 dia do mês de outubro de dois mil e dezessete (13/10/2017), 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 a chamada nominal dos senhores e senhoras
vereadoras constatando a presença dos seguintes parlamentares: Saulo Dias de Farias,
João Francisco de Sousa Neto, Francisco Leite Neto, Deuzimar Abreu Canuto, Maria de
Jesus Alexandre de Abreu e Francisco de Assis da Silva. Foi constatada a ausência do
vereador José Leomarques Andrelino. 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 005/2017 de autoria do vereador Francisco Pereira
Lima que Dispõe sobre a criação do concurso Público para a elaboração do Hino da
Cidade de Serra Grande-PB, com base no Artigo 4º da Lei Orgânica do Município e dá
outras providencias. Votação do Projeto Lei nº. 008/2017, do poder executivo que dispõe
sobre a implementação do Sistema Municipal de Ensino e Revoga a Lei nº. 207/2014 do
Conselho  Municipal  de  Educação  e  dá  outras  providencias.  Usando  os  microfones  o
vereador Deuzimar Abreu Canuto da Silva perguntou ao vereador Francisco Pereira quem
será  responsável  pelas  as  inscrições  das  pessoas  interessadas  em  concorrer  na
elaboração do hino. Em resposta o vereador disse que será a secretaria de educação e
secretaria da cultura e fez um breve relato sobre seu projeto.  O vereador Saulo Dias
saudou a todos e comentou sobre a matéria que foi veiculada em sites do 13º salário para
os  agentes  políticos  das  esferas  Federais  Estaduais  e  Municipais.  Em  seguida  a
Presidente Maria Eliane usou da palavra dizendo que o 13º salario depende do gestor
municipal  enviar  dotações financeiras,  por  que nossa Casa Legislativa não dispõe de
recurso para pagar esse beneficio. A vereadora Maria de Jesus saudou a todos e disse
que  devemos  nos  reunirmos  e  cobrarmos  nossos  direitos  que  já  e  lei.  Usando  os
microfones o Vereador Francisco Leite Neto saudou os presentes e cobrou da presidente
a galeria das fotos e as identidades funcionais dos vereadores, A presidente  Maria Eliane
respondendo ao nobre vereador disse que daqui para o termino desse período legislativo
irá solucioná-lo. 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 005/2017 de autoria do vereador Francisco Pereira Lima
que Dispõe sobre a criação do concurso Público para a elaboração do Hino da Cidade de
Serra  Grande-PB,  com base  no  Artigo  4º  da  Lei  Orgânica  do  Município  e  dá  outras
providencias. Dizendo quem for a favor do Projeto vote SIM quem for contrário vote NÃO.
Perguntado  nominalmente  aos  senhores  Vereadores:  Saulo  Dias  de  Farias,   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.  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. 005/2017 foi aprovado por
8(oito) votos favoráveis. Continuando os trabalhos a presidente coloca em VOTAÇÃO o
Projeto de Lei nº  008/2017, do poder executivo que dispõe sobre a implementação do
Sistema Municipal de Ensino e Revoga a  Lei nº. 207/2014  do Conselho Municipal de



Educação e dá outras providencias. Perguntado nominalmente aos senhores Vereadores:
Os vereadores Francisco Leite Neto e Deuzimar Abreu Canuto pediram VISTA do Projeto
de Lei nº  008/2017,  ficando assim suspensa a votação.  Voltando a usar  a palavra o
vereador Frâncico Pereira agradeceu aos nobres colegas pela aprovação de seu projeto
finalizou dizendo que várias cidades têm seu hino municipal e precisamos ter o nosso.
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 19
(dezanove) horas e 07 (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 13 de outubro  de 2017.  
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