
 
 
 

ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO 
LEGISLATIVO DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA 
GRANDE – PB, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018. 

 
ATA Nº 020/2018 

 
Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito (14/09/2018), 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 Vice-
Presidente vereadora Maria de Jesus Alexandre de Abreu, 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, e Francisco de Assis da Silva. Foi 
verificada as ausências dos parlamentares Maria Eliane Martins e João 
Francisco de Souza Neto. A senhora Vice-Presidente Maria de Jesus 
Alexandre, 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 Vice-
Presidente voltou a falar saudando o plenário e o público presente. PAUTA 
DODIA. Discussão sobre a problemática do ônibus que transporta estudantes 
de Serra Grande/Cajazeiras e Cajazeiras/Serra Grande. Usando os microfones 
o vereador Francisco Pereira Lima saudou a todos e disseque não sabe por 
qual motivo os trabalhos do esgoto da Avenida Francisco Vidal de Moura estão 
paralisados, pediu união dos vereadores  para juntos cobrar providencias ao 
prefeito, quanto a problemática que os alunos estão enfrentando, sem o ônibus 
para levarem os estudantes a cidade de Cajazeiras, encerrou o vereador. O 
vereador Francisco Leite saudou a todos e parabenizou o povo de Serra 
Grande que gosta de estudar, podemos encontrar até dois engenheiros em 
uma só casa, isso é muito gratificante para nós serra-grandenses, estou pronto 
para juntos cobrarmos do prefeito a volta do ônibus para a cidade de 
Cajazeiras, finalizou o vereador. O vereador José Leomarques saudou a todos 
e disse que precisamos sentar com prefeito vice-prefeito, secretário de 
educação para solucionarmos essa problemática do ônibus. O vereador 
Francisco de Assis disse que já era prá ter chegado o transporte escolar do 
governo do estado, com a vinda desse ônibus resolveria esse problema. O 
vereador Saulo Dias saudou o plenário e o público presente e disse já que a 
parte burocrática de nós vereadores com oficio erequerimentos não estar 
resolvendo, peço os alunos que procure diretamente o prefeito, para cobrar  
soluções. Voltando a falar a vice-presidente disse que o prefeito esta engajado 
para solucionar esse problema, acho que em curto espaço de tempo será 
resolvido esse problema, encerrou a vereadora. Facultando a palavra e como 
ninguém quisera fazer uso dela enão havendo mais nenhum assunto a ser 



tratado a vice-presidente declarou encerrada a presente sessão às19 
(dezanove) horas e 37(trinta 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 14 de setembrode 
2018. 
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