ATA DA 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA
GRANDE – PB, REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DE 2018.
ATA Nº 012/2018
Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezoito (11/05/2018), 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: José
Leomarques Andrelino, João Francisco de Souza Neto, Maria de Jesus
Alexandre de Abreu e Francisco de Assis da Silva. Verificado as ausências dos
parlamentares Deuzimar Abreu Canuto da Silva, Francisco Leite Neto e Saulo
Dias de Farias. 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
Processo Eletrônico nº. 04600/16, referenteà prestação de contas do
município de Serra Grande-PB, referente ao exercício de 2015, do gestor Jairo
Halley de Moura Cruz;. Apresentação de Requerimento n°. 001/2018 de
autoria da vereadora Maria de Jesus Alexandre de Abreu ao poder executivo,
solicitando em regime de urgência um estudo junto à secretaria de
infraestrutura para que possa pavimentar a travessa que faz confluência no
inicio das avenidas Ivo Pinto Ramalho e Francisco Vidal de Moura, mas
precisamente no lado esquerdo da residência do sr. João Pereira Lima, João
de Nêgoveno” ; Apresentação de Requerimento nº. 002/2018 de autoria da
vereadora Maria de Jesus Alexandre de Abreu, requerendo do poder municipal
em regime de urgência um levantamento de todas as ruas e avenidas da
cidade que se encontra com buracos no calçamento para o seu devido reparo,
e um estudo técnico para escolha de um local adequado para construção de
quebras molas nas ruas da cidade e padroniza-las; Apresentação de Oficio
Convite da Secretaria de Municipal de Assistência Social para uma
mobilização em a alusão a Campanha 18 de maio: Dia Nacional de Combate
ao Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescente. Registrando a
presença na sessão do Secretário de Agricultura senhor José Armstrong de
Souza Leite. Usando os microfones o vereador José Leomarques saudou a
todos e parabenizou todas as mães de Serra Grande e as duas vereadoras do
plenário desejou muita saúde sabedoria e vida longa, finalizou o vereador. O
vereador Francisco Pereira saudou a todos e perguntou a senhora presidente
sobre o carro da Câmara, sob que está batido? A Senhora presidente Maria

Eliane voltou a falar e disse que o carro estava estacionado em frente uma
Universidade na cidade de Cajazeiras, quando o motorista retornou para pegálo, alguém tinha batido na traseira do carro, mas em breve será consertado e
estará pronto para ficar a disposição da Câmara, finalizou agradecendo as
palavras do vereador José Leomarques. O vereador Francisco de Assis saudou
o plenário e o público presente parabenizou as mães pela passagem do seu
dia no próximo domingo dia 13 de maio, e disse também que a época do tapa
buraco nas estradas é gora, já que as chuvas diminuíram. O secretário de
agricultura usando a palavra saudou o plenário e disse que essa semana irá
começar a operação tapa buraco nas estradas municipais começando pelas
estradas do sitio Caititu, Esperas, Capim Verde, e outros, as maquinas foram
consertadas e iremos atender todas as solicitações, de acordo com o
cronograma elaborado, encerrou o secretário. Voltando a falar a vereadora
Maria de Jesus agradeceu seus colegas de plenário pela aprovação de seus
requerimentos. A presidente Maria Eliane convidou todos para participarem de
uma cruzada gospel que será realizada no dia 19 de maiopela igreja
Assembleia de Deus de Serra Grande. 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
e41(quarenta e um) 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 11 de maio de 2018.
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