
 
 
 

ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO 
LEGISLATIVO DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA 
GRANDE – PB, REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2018. 

 
ATA Nº 018/2018 

 
Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito (17/08/2018), 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: 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. Verificada 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.  Apresentação de Indicação nº. 
001/2018 de autoria da vereadora Maria de Jesus Alexandre, indicando a 
gestão municipal solicitando a aquisição de um aparelho de Ultrassonografia 
para a Unidade Mista de saúde;Apresentação de Indicação nº. 001/2018 de 
autoria da Câmara Municipal de vereadores a gestão Municipal e a Secretaria 
de Saúde, para que seja feita a contratação de 5(cinco) médicos especialistas, 
para suprir a carência existente na Unidade Mista de Saúde de nossa cidade; 
Apresentação de Oficio Nº. 001/2018 de autoria do vereador Francisco Pereira 
Lima, solicitando do senhor prefeito em regime de urgência o retorno do ônibus 
que transporta os estudantes do IFPB no sentindo Serra Grande/Cajazeiras e 
Cajazeiras /Serra Grande;Apresentação de Oficio Nº. 001/2018 de autoria do 
vereador Saulo Dias de Farias reivindicando extensão da cooperativa de leite 
da cidade mais próxima para o nosso município;Usando os microfones o 
vereador Saulo Dias saudou a todos e falou da possibilidade da secretaria de 
agricultura conseguir uma extensão de uma cooperativa de leite da cidade mais 
próxima para Serra Grande, assim estimulando os pequenos produtores de 
leite de nosso município. O vereador Francisco Pereira saudou a todos e disse 
que estamos diante mais uma vez da problemática do ônibus que vai para 
Cajazeiras com os estudantes de nossa cidade, o secretário de educação 
esteve aqui, dizendo que se o ensino fundamental e o ensino infantil do 
município não tivesse prejuízo, aos alunos do ensino médio poderia utilizar 
esse transporte, mas depois disso parece que a situação piorou, está faltando 
compromisso com os alunos. O vereador Francisco Leite saudou a todos e 
parabenizou os pais pelo seu dia e disse que o problema desse ônibus é 



fácilde resolver se tivesse boa vontade. A vereadora Maria de Jesus saudou o 
plenário e disse que é muito bom vê a câmara cheia de pessoas para ouvir e 
presenciar o trabalho do vereador, e falou a respeito do ônibus, disse que o 
sonho de qualquer pessoa é ingressar na universidade, estou a disposição 
para solucionarmos o problema, encerrou explicando sobre a sua Indicação 
para compra de um aparelho de ultrassonografia  para a UMS.  Voltando a falar 
o vereador Saulo Dias disse que já tinha conversado com o prefeito uma 
solução seria locar um transporte para levar os alunos para Cajazeiras, 
resolvendo assim essa problemática. Voltando a falar o vereador Francisco 
Leite parabenizou o secretário de agricultura José Armstrong pelo trabalho e 
elogiou a gestão atual pelaconstrução do esgoto da Avenida Francisco Vidal de 
Moura. Em seguida pais e alunos que estiveram presentes a sessão falaram e 
reivindicaram o ônibus para transportar alunos para Cajazeiras. O vereador 
Francisco Pereira voltou a falar e disse que precisamos tomar as providencias 
urgente quanto o transporte escolar, para que os alunos não sofram com 
perdas de aulas. 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 07(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 17 de agostode 2018. 
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