
 
 
 

ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO 
LEGISLATIVO DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA 
GRANDE – PB, REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2018. 

 
ATA Nº 017/2018 

 
Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e dezoito (10/08/2018), 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: José 
Leomarques Andrelino, João Francisco de Souza Neto, Deuzimar Abreu 
Canuto da Silva, Maria de Jesus Alexandre de Abreu e Francisco de Assis da 
Silva. Verificada as ausências dos vereadores Saulo Dias de Farias e 
Francisco Leite 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.  
Discussão interna sobre os Projetos de Lei, Requerimentos enviados ao senhor 
prefeito e não tiveramrespostas. O vereador Leomarques Andrelino saudou a 
todos e elogiou o trabalho de terraplanagem que está sendo feito na estrada de 
Serra Grande a São José de Piranhas, e cobrou soluções para a passagem 
molhada que dá acesso ao sitio Quixabeira, essa é a hora já que estamos no 
período de estiagem das chuvas, encerrou o vereador. O vereador Francisco 
Pereira usou os microfones saudou a todose falou da Emenda impositiva que 
apresentou para a construção do muro da Escola Acadêmico Francisco Vidal 
de Moura falou também se o gestor não atender a solicitação da emenda  pode 
ser responsabilizado, e, também cobrou da presidência da câmara a volta das 
sessões itinerantes já que no primeiro período não tivemos nenhuma sessão, 
encerrou dizendo que desconhece os motivos da paralização do roço da 
rodovia que liga a cidade de Serra Grande a Itaporanga pelo DER e solicitou o 
reinicio já que as estradas estão cobertas de mato. Voltando a falar a senhora 
presidente Maria Eliane Martins saudou o plenário e respondeu ao colega 
vereador Francisco Pereira que já está tudo organizado para voltar a realização 
das sessões itinerantes será a última sessão de cada mês e agradeceu a 
presença do secretário de agricultura José Armstrong e elogiou os trabalhos 
por ele desempenhados na sua pasta. A vereadora Maria de Jesus usando a 
palavra disse que gostaria de mais informações sobre as emendas impositivas 
e disse que a nova secretária de infraestrutura é Luciana Cavalcante segundo 
Portaria publicada Nº.  044/2018 de 02 de julho de 2018, falou também que o 
roço da estrada que o DER estava fazendo parou por que morreu um 



funcionário do órgão na estrada. 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 às18 (dezoito) horas e 47(quarenta 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 10 de agostode 2018. 
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