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Aos  nove  dias  do  mês  de  março  de  dois  mil  e  dezoito  (09/03/2018),  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,  João  Francisco  de  Sousa  Neto,
Francisco Leite Neto, Maria de Jesus Alexandre de Abreu e Francisco de Assis
da Silva ficou registrado a ausência do vereador Deuzimar Abreu Canuto 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  Moção de  Aplausos  nº.
001/2018 ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa da
Paraíba o Deputado Gervásio Maia, de autoria do vereador Francisco Pereira
Lima;  Apresentação  de  Indicação  nº.  001/2018 de  autoria  do  vereador
Francisco  Pereira  Lima,  indicando  o  poder  Público  do  município  a
CONSTRUÇÃO DE MURO AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL ACADÊMICO FRANCISCO VIDAL DE MOURA, utilizando os
recursos da emenda impositiva, aprovada na  Lei 104-A, da Lei Orgânica do
Município. Usando os microfones o vereador Francisco Pereira saudou a todos
e  falou  sobre  o  fardamento  escolar  que  ainda  não  foi  providenciado  pelo
município,  disse também que foi  procurar  informações com o secretário  de
educação ele agiu com ignorância  e estupidez e disse  que os vereadores
fossem cuidar de coisas mais importantes, dizendo ainda o secretário que não
recebia  ofícios  e  nem  requerimentos,  de  vereadores,  Francisco  Pereira
lamentou o comportamento do secretário finalizou dizendo que ele  é obrigado
a receber ofícios e requerimentos já que é uma pessoa pública.  O vereador
Francisco Leite iniciou sua fala parabenizando as mulheres do plenário pelo o
dia Internacional da Mulher que foi ontem, e também parabenizou a equipe do
SAMU que salvou a vida de uma criança por afogamento, finalizou dizendo que
o secretário de educação deveria vir a esta casa para assistir as sessões e ter
conhecimento do nosso trabalho. Os vereadores Saulo Dias José Leomarques,
João Francisco de Sousa Neto e Francisco de Assis da Silva parabenizaram as
mulheres pelo dia 8 de março  e também ao vereador Francisco Leite pela
passagem do  seu  aniversário  no  dia  de  hoje.  Voltando  a  falar  o  vereador



Francisco de Assis lamentou a barbárie cometida pelo secretário de saúde da
cidade de Igaracy matando mais de 50 cachorros de rua, isso é um crime e que
as autoridades tomem as devidas providencias, finalizou repudiando  atitude do
secretário  de educação dizendo  que  não  receberia  ofícios  dos  vereadores.
Voltando a usar os microfones a senhora presidente disse que o secretário de
educação foi muito  infeliz em dizer que não recebe ofícios e requerimentos dos
vereadores,  ele não sabe o que é um vereador, é quem cria as leis e fiscaliza
fazendo  que  elas  sejam  cumpridas  no  âmbito  municipal  como  ele  é  uma
pessoa pública tem obrigação de receber ofícios e requerimentos. O vereador
Saulo  Dias  disse  que  a  forma  do  vereador  trabalhar  é  com  ofícios  e
requerimentos. Voltando a falar O vereador Francisco Leite disse que a união
de  nós  vereadores  aqui  nesta  casa  está  perturbando  algumas  pessoas,
queriam que nós estivéssemos brigando uns com os outros, para não cobrar
nada.  A  presidente  Maria  Eliane  disse  que  os  ofícios  encaminhados  e
assinados pelos 9 (nove) vereadores estão incomodando certas pessoas e o
fardamento  escolar  não  é  um  assunto  sem  importância,  como  disse  o
secretário é bom para o aluno e também para o município, alunos com seu
devido fardamento, a presidente encerrou parabenizando o vereador Francisco
Leite pela passagem do seu aniversário no dia de hoje 9 de março. Voltando a
falar o vereador Francisco Pereira explicou sobre a Moção de Aplausos  ao
Presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba Deputado Gervásio Maia pelo
serviço prestado através do DER fazendo vistoria nas pontes do sitio Saco e no
asfalto que com as fortes chuvas estão com fissuras, encerrou o parlamentar.
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  23(vinte  e  três)  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
09 de março de 2018. 
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