ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA
GRANDE – PB, REALIZADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2018.
ATA Nº 016/2018
Aos três dias do mês de agosto de dois mil e dezoito (03/08/2018), 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, José Leomarques Andrelino, 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. Constada a presença de
todos os vereadores. 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 Requerimento nº. 006/2018 de autoria do vereador
Francisco Pereira Lima, solicitando da atual gestão o Saneamento Básico, em
uma área da Avenida Prefeito Ivo Pinto Ramalho; Usando os microfones da
casa o vereador Francisco Pereira saudou a todos dizendo que estamos
reiniciando os trabalhos do segundo semestre legislativo, enviamos vários
ofícios e requerimentos ao senhor prefeito e pouca coisa mudou, por esses e
outros motivos ficamosmuito tristes, finalizou dizendo que o prefeito era prá
está mais presente e mais visível para população. A senhora presidente Maria
Eliane saudou a todos e falou da visita do auditor doTCE a nossa casa
legislativa, fomos elogiados pelo nosso trabalho, conversou com todos os
funcionários efetivos e comissionados e orientou que a câmara criasse a Lei
de Cargo Carreira Salário e Remuneração dos funcionários ainda para este
ano, e que fosse feita a atualização da Lei que trata dos cargos efetivos e
comissionados da casa, a presidente finalizou dizendo que a visita do auditor
foi muito importante por que nos orientou como trabalhar atendendo os
requisitos legais. O vereador Francisco de Assis saudou o plenário e desejou
bom trabalho nesse segundo semestre para todos nós e parabenizou a gestão
atual pelo trabalho que está sendo feito, a terraplanagem da estrada que liga
Serra Grande a São José de Piranhas realmente está ficando muito bom o
serviço finalizou o vereador. Voltando a falar o vereador Francisco Pereira falou
e explicou sobre seu requerimento e cobrou da líder do prefeito se já foi
nomeadonovo secretário de infraestrutura.

A vereadora em resposta ao colega disse que não tem conhecimento mas na
próxima reunião trarei alguma noticia a respeito, finalizou a vereadora. Usando
os microfones o vereador Saulo Dias saudou a todos desejou ótimo trabalho
para nós vereadores nesse novo semestre e parabenizou a gestão municipal
pela construção do esgoto da avenida Francisco Vidal, obra tão sonhada e
reivindicada pelos moradores. Estando presente a sessão o secretário de
agricultura José Armstrong falou sobre a conclusão dos trabalhos de
terraplanagem da estrada que liga Serra Grande a São José de Piranhas,
estamos na fase de conclusão dentro de aproximadamente 15 dias estará
concluída a 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 sessãoàs 18 (dezoito) horas e 25(vinte e cinco) 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 03 de agostode 2018.
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