
 
 
 

ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO 
LEGISLATIVO DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA 
GRANDE – PB, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2018. 

 
ATA Nº 015/2018 

 
Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezoito (08/05/2018), 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, 
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 ausência do vereador 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 DODIA. Votação do Projeto de Lei nº. 001/2018 do 
Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 
Orçamentária - LDO para o exercício de 2019 e dá outras providencias;Esteve 
presente a sessão o secretário de Agricultura o senhor José Armstrong de 
Sousa Leite. Usando a palavra o vereador Francisco Pereira Lima, saudou o 
plenário e o público presente e parabenizou os vereadores João Francisco e 
Saulo Dias pela passagem de seus aniversários e, lamentou que a 
Energisatenha cortado e energia dos dois prédios públicos, O Telecentro e o 
Escritório da Emater, pedimos ao prefeito que tome as devidas providencias. A 
vereadora Maria de Jesus saudou a todos e parabenizou os vereadores João 
Francisco de Souza Neto e Saulo Dias pelos seus aniversários e disse que a 
prefeitura não pagou por que os comprovantes da Energisa não estão em 
nome da prefeitura, mas o prefeito já está providenciando a regularização 
dessa situação. Usando os microfones o vereador Saulo Dias agradeceu as 
felicitações desejadas a sua pessoa pelos colegas de plenário e desejoubom 
recesso a todos e disse que esse semestre tivemos vários requerimentos que 
foram concordados e assinados por todos os vereadores, que no próximo 
semestre façamos o mesmo quebrando essa barreira imaginária de situação e 
oposição nesta casa, finalizou o vereador. Terminado as discussões dos 
vereadores a Senhora Presidenta usando os termos do §2º do Artigo 59, do 
Regimento Interno desta Casa, iniciou o processo de Votação do Projeto de 
Lei nº. 001/2018, LDO 2019.  Dizendo quem for a favor do Projeto vote SIM 
quem for contrário vote NÃO. Perguntado nominalmente aos senhores 
vereadores: Francisco Pereira Lima, Saulo Dias de Farias, 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 todos votaram SIM ao 
Projeto, inclusive a presidente Maria Eliane, também votou SIM. A Senhora 
Presidenta confere a votação e proclama o resultado o Projeto de Lei nº. 
001/2018 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração 
da Lei Orçamentária - LDO para o exercício de 2019 e dá outras providencias 
foi APROVADO por 8(oito) votos favoráveis. Em seguida o vereador Francisco 
Pereira, voltou a falar agradecendo o publico que frequenta esta casa para 
escutar nossos debates e, desejou bom recesso para todos e muita paz nas 
festas juninas. A presidente Maria Eliane votou a falar e cobrou mais uma vez a 
construção dos quebras molas no final da avenida Timbaúba, onde foi 
construído o calçamento novo que os automóveis estão desenvolvendo altas 
velocidades naquela avenida, e desejou bom recesso e muita paz e 
tranquilidade nas festividades juninas, finalizou a presidente. O secretário de 
Agricultura José Armstrong usou a palavra dizendo que as reivindicações de 
todos os vereadores estão sendo atendidas e finalizou dizendo queestá 
aguardando o DER mandar as máquinas para iniciarmos a terraplanagem da 
estrada que liga  Serra Grande a cidade e São José de Piranhas. 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 57(cinquenta e sete) 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 08 de junhode 2018. 
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