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ATA Nº 003/2018

Aos  dois  dias  do  mês  de  março  de  dois  mil  e  dezoito  (02/03/2018),  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, Francisco Leite Neto, Deuzimar Abreu
Canuto da Silva, e Maria de Jesus Alexandre de Abreu. Foram registradas as
ausências dos vereadores João Francisco de Sousa Neto e Francisco de Assis
da Silva. 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  Moção  de  Pesar de
autoria do vereador Francisco Pereira Lima, pelo falecimento da saudosa, Srª
Alice  Ana de  Abreu,  conhecida  como Dona  Alice,  ocorrido  em 24/02/2018;
Apresentação de Requerimento nº 002/2018 de autoria do poder Legislativo,
requerendo do Executivo uma providencia,  referente ao ônibus que carrega
estudantes para Cajazeiras. Usando os microfones o vereador Francisco Leite,
saudou os presentes e agradeceu ao prefeito que foi resolvido o problema da
ambulância do SAMU. O vereador Francisco Pereira saudou os presentes e
falou sobre o  açude que foi  construído no sitio  Timbaúba, que suas águas
estão impedindo a passagem dos moradores do sitio Quixabeira e adjacentes,
interrompendo até  a  Energisa  de passar para  o  outro  lado  para  resolver  o
problema de falta de energia no sitio Quixabeira, que por esse motivo esse sitio
ficou sem energia elétrica por 4 dias, esperamos aqui que o dono do açude e a
administração  publica  tome  as  providencias.  A  vereadora  Maria  de  Jesus
saudou os presentes e disse que devemos procurar  uma solução para não
prejudicar o açude e liberando a passagem dos moradores do sitio Quixabeira
e outros. O vereador Francisco Leite Neto saudou o plenário e disse que  os
custos  serão  mínimos,  ou  seja,  levantando  50  centímetros   de  altura  na
passagem  molhada  e  10  metros  de  comprimento  resolveria  o  problema,
finalizou  o  vereador.  A  senhora  presidente  Maria  Eliane  voltou  a  usar  os
microfones e disse que tomou a iniciativa e de fazer  um Requerimento em
nome  dos  alunos,  e  dos  seus  familiares,  para  que  o  ônibus  que  carrega
estudantes  para  Cajazeiras  volte  a  circular,  evitando  assim gastos  para  os
alunos que já fizeram várias “vaquinhas” para fretar carros alternativos, para



não perder provas na Universidade. Maria de Jesus voltou a falar dizendo que
sem o ônibus ir para Cajazeiras, não é possível manter um filho estudando, é
muito  caro,  finalizou  a  vereadora.  O  vereador  Francisco  Pereira  disse  que
quem sai ganhando não é só o aluno o município também ganha com futuros
profissionais na cidade, finalizou agradecendo ao plenário pela aprovação de
sua Moção de Pesar, feita pelo falecimento da senhora Alice Ana de Abreu.
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 41(quarenta 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
02 de março de 2018. 
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