
 
 
 

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO 
LEGISLATIVO DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA 
GRANDE – PB, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2018. 

 
ATA Nº 011/2018 

 
Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito (04/05/2018), 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, Maria de Jesus 
Alexandre de Abreu e Francisco de Assis da Silva. Verificado a presença de 
todos os parlamentares. 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. 
Apresentação de Projeto de Lei PL nº. 002/2018 de autoria do vereador 
Francisco Pereira Lima  Instituindo o Diploma Aluno Destaque  para estudantes 
do 1° (primeiro) ao 9° (nono) ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de 
Educação do Município de Serra Grande e dá outras 
providências;Apresentação de Oficio nº 002/2018, de autoria do vereador 
Saulo Dias de Farias solicitando que seja realizado um serio estudo para 
construção e  padronização de quebras molhas no centro da cidade, mais 
precisamente na Avenida Tomé Pereira dos Santos;Apresentação de Oficio nº. 
001/2018 do presidente da Quadrilha Mexe Menina, José Célio Dionísio, 
solicitando apoio financeiro para aquisição das fantasias para os integrantes da 
referida Quadrilha;Apresentação de Requerimento nº. 004/2018 de autoria do 
vereador Francisco Leite Neto solicitando do poder executivo a abertura do 
final da Avenida Timbaúba que dá acesso a rua Campo Santo e dá outras 
providencias.Estiveram presentes a sessão o Ex-vereador Antônio José dos 
Santos e o secretário de agricultura do município senhorJosé 
Armstrong.Usando os microfones o vereador Saulo Dias saudou seus colegas 
de plenário e o publico presente e falou sobre seu oficio, que na verdade os 
proprietários de veículos automotores estão abusando da velocidade nas ruas 
e avenidas de nossa cidade, se fizesse redutores de velocidade padronizados 
com largura e altura, com certeza diminuiria a velocidade exercida pelos 
automóveis, finalizou o vereador. O vereador Francisco Pereira saudou a todos 
e disse que construção padronizadasde redutores de velocidades, escadas nas 
calçadas, calçamento cheio de buracos é caso de segurança pública, o poder 



executivo tome as devidas providencias. O vereador Francisco Leite falou 
sobre a construção da escada na calçada realmente não é só a escada existem 
outras irregularidades, calçadas com vários degraus, cobertura de calçada 
interrompendo a passagem de pedestres, Francisco Leite falou também das 
suas cobranças junto ao poder público o que estiver errado estou pra cobrar o 
que foi prometido, não é prá mim é para o povo, encerrou dizendo que o que 
estiver errado vaifalar e cobrar.  O vereador José Leomarques usou os 
microfones saudou a todos e disse que o oficio e o requerimento é a prova de 
que o vereador solicitou e cobrou do poder municipal ação benéfica para o 
povo. Voltando a falar a presidente Maria Eliane concordou elogiando as 
palavras proferidas pelo vereador Francisco Leite, falou também de uma 
denuncia feita por terceiras, pessoa que mora em outra cidade está se 
escondendo e fez denuncia no ministério público sobre esta Casa, nós estamos 
sendo regido pelo Regimento Interno e a Lei Orgânica do município não tem 
nada a esconder, finalizou a presidente. Voltando a falar o vereador Francisco 
Pereira falou sobre seu projeto de instituir diplomas de destaque aos alunos do 
1º ao 9º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino. O vereador 
Francisco Leite elogiou as palavras proferidas pelo vereador Francisco Pereira 
dizendo que além ser parlamentar e também um exemplo de professor já 
estudei com o senhor me deu conselhos em sala de aula, agradeço finalizou o 
vereador.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 19 (dezanove) horas e 13(treze minutos) 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 
04 de maio de 2018. 
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