
 
 
 

ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO 
LEGISLATIVO DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA 
GRANDE – PB, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. 

 
ATA Nº 010/2018 

 
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezoito (27/04/2018), 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, Francisco Leite Neto, Deuzimar Abreu 
Canuto da Silva, Maria de Jesus Alexandre de Abreu e Francisco de Assis da 
Silva. Verificado a ausência do vereador João Francisco de Souza Neto 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 DODIA. Não houve encaminhamentos a 
presidência da câmara para essa sessão. Esteve presente a sessão o 
secretário de agricultura Sr. José Armstrong. Usando os microfones o vereador 
Francisco Pereira saudou seus colegas de plenário e o público presente e 
disse que foi procurado por moradores da cidade, para falar sobre uma 
construção de umprédio que seu proprietário construiu uma escada de ferro na 
calçada, para dá acesso ao primeiro andar essa  escada fica na calçada 
interrompendo a passagem de pedestres, sem contar existe relatos de que 
houve acidentes de pessoas por conta dessa escada, já que a calçada está 
completamente obstruída pela a escada, o vereador falou ainda que por essas 
e outras construções irregulares existente na cidade pedimos a presença 
urgente do secretário de infraestrutura Sr. Sebastião Alves Brilhante, para 
fiscalizar e coibir fatos dessa natureza finalizou o vereador. O vereador Saulo 
Dias e vereador José Leomarques falaram sobrea construção da escada e 
disseram que é inadmissível se construir uma escada da calçada, 
interrompendo a passagem de pedestres. O vereador Francisco Leite saudou a 
todos e pediu ao secretário de agricultura que olhasse para a estrada que liga a 
cidade as comunidades Caititu, Esperas, e Capim Verde, que se encontra 
cheias de buraco. Voltando a falar a presidente Maria Eliane falou sobre a 
construção da escada, dizendo que cabe ao secretário de infraestrutura está 
presente no município para fiscalizar e orientar as construções da cidade, para 
que algo dessa natureza não venha mais a acontecer, finalizou a senhora 
presidente. Usando os microfones o secretário de agricultura José Armstrong 
saudou a presidente e o plenário e disse que já foi concluído o tapa buraco na 



estrada que liga Serra Grande a São José de Piranhas e vamos começar os 
consertos de tapa buracos nas estradas municipais, existe situações que não 
dá pra realizar o conserto de imediato mas estamos trabalhando para 
solucionar todos os problemas do município no tocante as estradas, finalizou o 
secretário. Facultando a palavra e como ninguém quisera fazer uso dela enão 
havendo mais nenhum assunto a ser tratado a presidente declarou encerrada a 
presente sessão às 18 (dezoito) horas e 43(quarenta 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 
27 de abril de 2018. 
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