
ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO
DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – PB,
REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2018.

ATA Nº 007/2018

Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito (06/04/2018), 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,
João  Francisco  de  Souza  Neto,  Francisco  Leite  Neto,  Maria  de  Jesus
Alexandre de Abreu e Francisco de Assis da Silva. Verificado as ausências dos
vereadores Deuzimar Abreu Canuto da Silva e José Leomarques Andrelino 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 voltou a falar saudando o plenário
e o público presente.  PAUTA DO DIA.  Apresentação do  Projeto de Lei nº.
001/2018 de autoria do Vereador Francisco Pereira Lima que dispõe sobre a
denominação da nova UBS Unidade Básica de Saúde de Serra Grande PB de
Maria  do  Socorro  da  Silva  e  dá  outras  providencias;  Apresentação  de
Requerimento nº.  004/2018 de autoria do vereador Francisco Pereira Lima
solicitando  da  gestão  atual  a  recuperação  da  praça  Antônio  Job  da  Silva,
localizada  na  rua  João  Silva  Sobrinho,  na  entrada  da  cidade  e  dá  outras
providencias;  Apresentação de  Oficio nº.  115/2018 do gabinete do senador
José Maranhão, comunicando ao Poder Legislativo Municipal que indicou no
Orçamento Geral da União, 2018 uma  EMENDA   individual no valor de  R$
100,000 (Cem) mil  reais no ministério da Saúde para o município de Serra
Grande-PB. Registrando a presença do vereador Adriano Santos da cidade de
Diamante PB. Usando a palavra o vereador Francisco Pereira, saudou a todos
e mais uma vez cobrou a presença do Secretário de Infraestrutura na Câmara,
esta  casa enviou  oficio  e  não  obtivemos respostas.  Em seguida  a  líder  do
prefeito na Câmara senhora vereadora Maria de Jesus Alexandre de Abreu
saudou a todos e disse que não conseguiu localizar o secretário para entregar
o oficio, devemos esperar mais uma semana encerrou a vereadora. Voltando a
falar  a  presidente  Maria  Eliane  disse  que  a  Câmara  fica  sem resposta,  o
secretário de Infraestrutura está  desprezando e desconhecendo o poder do
vereador,  queremos  conversar  e  saber  as  metas  de  sua  pasta.  Usando  a
tribuna  o vereador  da cidade de Diamante  o  Sr.  Adriano Santos  saudou o
plenário e o publico presente e disse que está feliz em visitar essa cidade, e
esta Casa Legislativa, falou que é muito difícil  o trabalho do vereador, mas



devemos  sempre  trabalhamos  em  prol  do  povo  e  das  classes  menos
favorecidas, encerrou o parlamentar mirim. Voltando mais uma vez a falar a
presidente  Maria  Eliane,  agradeceu  as  palavras  do  colega  vereador  e
parabenizou-o  pelas  ações  feitas  com  pessoas  humildes  na  cidade  de
Diamante. Voltando a falar o vereador Francisco Pereira fez um breve relato
sobre seu  Projeto  de  Lei  nº.  001/2018.  Usando os  microfones o vereador
Francisco Leite  e  saudou a todos  e cobrou dos órgãos responsáveis  uma
vistoria  na  parede  do  açude  que  abastece  a  cidade,  o  reservatório  está
sangrando e possui  pouca parede de fora,  sem contar  com o desgaste da
erosão, a parede está coberta de mato, encerrou dizendo que é perigoso ir
embora. 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 1 (dezanove) horas e 19(dezanove ) 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
06 de abril de 2018.
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