
ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO
DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – PB,
REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2018.

ATA Nº 009/2018

Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dezoito (20/04/2018), 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,
José Leomarques Andrelino, João Francisco de Souza Neto, Francisco Leite
Neto, Deuzimar Abreu Canuto da Silva, e Maria de Jesus Alexandre de Abreu.
Verificado a  ausência  do  vereador  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 voltou a falar saudando o plenário e o
público presente.  PAUTA DO DIA.  Apresentação de  Oficio nº. 002/2018 do
Secretário de Infraestrutura do município de Serra Grande, Sr. Sebastião Alves
Brilhante se justificando por não ter comparecido a sessão do dia 20 de abril de
2018  por  está  acometido  de  enfermidade  conforme  atestado  em  anexo.
Apresentação  de  Oficio  nº.  021/2018 de  autoria  do  Poder  Legislativo
solicitando   do  Poder  Executivo,  parceria  com  a  ONG-Organização  Não
Governamental  PATINHAS DE RUA,  que cuida e trata dos animais de rua,
para que possa realizar procedimentos preventivo, como vacinação, castração,
cirurgias  e  outros  procedimentos.  Foi  registrada  a  presença  da  ONG  -
Organização  Não  –  Governamental  Patinhas  de  Rua,  na  sessão,  e  do
Secretário de Agricultura do município José Armstrong. Usando os microfones
o vereador Saulo Dias saudou  a todos e agradeceu a presença da ONG na
pessoa do presidente Paulo, na sessão e elogiou o trabalho com os  animais. O
vereador José Leomarques saudou a todos e disse que a ONG está fazendo
um belo trabalho e se dispôs para contribuir e ajudar no que for preciso. O
vereador Francisco Pereira cumprimentou o plenário e o público presente, e
pediu parceria da prefeitura com ONG e disse que a Câmara Municipal vai
abraçar  a  causa,  terminou  dizendo  que  animais  tratados  população  sadia.
Voltando a falar a presidente Maria Eliane saudou a todos e disse que seria
necessário um levantamento do número de animais de rua que necessita de
tratamento, para darmos inicio o trabalho, é um belo trabalho cuidar de animais
de rua disse a presidente. A exemplo dos demais o vereador Francisco Leite
saudou a todos dizendo  que está  a disposição da ONG no que preciso for.
Usando a tribuna o presidente da ONG Paulo agradeceu a apoio da Câmara e



citou que a ONG dispõe de  4 veterinários para atender as cidades que tiverem
parecerias com a instituição, os veterinários acompanha todo o trabalho, caso
necessite  de  cirurgia,  aplicação  de  vitaminas  e  outros  procedimentos.  A
presidente perguntou se o ONG atende animais domésticos nas residências.
Em resposta Paulo disse que a exclusividade e o objetivo maior são animais de
rua, mas se precisar agente realiza atendimentos domésticos, finalizou Paulo.
Voltando  a  falar  a  presidente.  Maria  Eliane  parabenizou  o  secretário  de
agricultura José Armstrong pela obra de tapa buraco realizada na estrada que
liga Serra Grande a São José de Piranhas. Voltando a falar o vereador Saulo
Dias comentou da  possibilidade de Serra  Grande criar  uma cooperativa de
leite, para aumentar a renda dos criadores de vacas leiteiras. O secretário de
agricultura  estava  presente a  sessão  saudou a todos e  disse  que o  nosso
rebanho leiteiro ainda é muito pequeno para se criar uma cooperativa, existe
certos custos transportes,  funcionários e reservatórios finalizou dizendo que
está sempre  a disposição para atender  e trabalhar  pelo  bem do município.
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 21(vinte 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
20 de abril de 2018.
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