
ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO
DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – PB,
REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018.

ATA Nº 002/2018

Aos vinte e três  dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito (23/02/2018), 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  Sousa  Neto,
Francisco  Leite  Neto,  Deuzimar  Abreu  Canuto  da  Silva,  Maria  de  Jesus
Alexandre de Abreu e Francisco de Assis da Silva ficou registrado a presença
de todos os vereadores. A senhora Presidente Maria Eliane Martins, 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  001/2018 de autoria  da Câmara  Municipal  solicitando do
gestor  municipal  em  regime  de  URGENCIA o  conserto  da  ambulância  do
SAMU; Apresentação de  Requerimento nº 001/2018 de autoria do vereador
Francisco  Pereira  Lima,  solicitando  da  administração  pública  do  Município
transporte  escolar  para  os  alunos  que  estudam  no  IEFPB  Campus  de
Itaporanga. Usando os microfones o vereador Saulo Dias saudou os presentes
e comentou sobre o Decreto Municipal e disse que é bom seja respeitando os
corredores  e  as  calçadas  para  a  passagem  dos  pedestres.  O  vereador
Francisco Pereira saudou a todos e disse que a prefeitura está tentando corrigir
uma coisa que foi feita impensada, que de qualquer forma não deve proibir as
pessoas de  trabalhar  vendendo seus  produtos.  O vereador  Francisco  Leite
saudou os presentes e disse que devemos esquecer o assunto da praça e se
preocuparmos com coisas mais significantes  como a ambulância  do  SAMU
está a mais de 2 meses quebrada e ninguém não deu nenhuma satisfação. A
senhora presidente votou a falar e disse que Serra Grande está passando por
problemas  que  realmente  não  é  difícil  de  resolver,  mas  não  está  sendo
resolvido, a peça da ambulância do SAMU que está quebrada há meses e o
grave problema do ônibus que carrega estudantes para Cajazeiras, todo  ano
os estudantes  passam por  problemas,  fazendo “vaquinha” de dinheiro  para
fretar transporte alternativo para chegar até a Universidade, a presidente Maria
Eliane  finalizou  dizendo  que  essa  situação  é  lastimável  para  o  município,
parece até que estamos regredindo. O segundo secretário da presidência da
Câmara o vereador Francisco de Assis da Silva se retirou no plenário antes do
termino  da  sessão  sem justificativa.  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
15(quinze) 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 16 de fevereiro de 2018. 
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