
ATA  DA  023ª  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  2º  PERÍODO
LEGISLATIVO  DE  2017  DA CÂMARA MUNICIPAL  DE  SERRA
GRANDE – PB, REALIZADA NO DIA 10 DENOVEMBRO  DE 2017.

ATA Nº 023/2017

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e dezessete (10/11/2017), 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 1º
secretário vereador Francisco Pereira Lima, que 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 Souza Neto, Francisco Leite
Neto, Deuzimar Abreu Canuto da Silva, Maria de Jesus Alexandre de Abreu, e Francisco
de Assis da Silva. 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.  Apresentação de
Requerimento nº. 005/2017 de autoria do Presidente da Comissão de Justiça e Redação
vereador Francisco Leite Neto, solicitando da presidência a proibição e intromissão de
qualquer  pessoa da plateia,  no assunto  que o  plenário  estiver  discutindo.   Usando a
palavra a vereadora Maria de Jesus Alexandre e o vereador José Leomarques Andrelino
saudou  a  todos  e  parabenizaram  o  colega  vereador  Francisco  Leite  Neto  pelo  seu
requerimento de proibir a intromissão de qualquer pessoa da plateia, no assunto que o
plenário estiver discutindo. O vereador Francisco Pereira saudou seus pares e mais uma
vez solicitou o comparecimento da contadora da prefeitura para prestar esclarecimentos
ao plenário desta casa parlamentares sobre o PPA e a LOA, encerrou o parlamentar. A
presidente Maria Eliane voltou a usar a palavra e disse que ainda hoje sairá desta casa o
oficio  de convocação para a contadora comparecer  na próxima sexta feira  dia  17 de
novembro de 2017. Apartir das 17h00min horas. O parlamentar Francisco Leite lamentou
a situação do vereador  diante a gestão  municipal, comparada com os secretários que
tem benefícios e carros disponíveis, finalizou dizendo que realmente o vereador não vale
nada. O vereador Deuzimar Abreu saudou a todos e disse que a gestão municipal não
atende pedido do vareador e quando esse vereador é da oposição aí é que fica mais
difícil.  Voltando a falar o vereador  Francisco Pereira disse que a Câmara é de muita
importância para o município e nós vereadores devemos fazer valer o nosso valor, diante
de qualquer pessoa ou instituição, finalizou Francisco Pereira.  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 29 (vinte e
nove) 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 03 de novembro  de 2017.  
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