ATA DA 19ª 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 019/2018
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezoito (24/08/2018), 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. 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
Câmara Municipal de vereadores a gestão Municipal e também a Secretaria de
Saúde, indicando a contratação de 5(cinco) médicos especialistas, para suprir
a carência existente na Unidade Mista de Saúde de nossa cidade;
Apresentação de Oficio nº. 002/2018 de autoria do vereador Francisco Pereira
Lima, solicitando em regime de urgência da secretária de saúde do município,
a disponibilidade do transporte para os pacientes que fazem fisioterapia no
NASF- Núcleo de Apoio a Saúde da Família;Apresentação de Requerimento
nº. 003/2018de autoria de vereador José Leomarques Andrelino, solicitando da
gestão atual operação tapa buraco na subida da avenida Prefeito Ivo Pinto
Ramalho, devido várias pedras de paralelepípedos soltas, podendo provocar
acidentes. A senhora presidente Maria Eliane saudou a todos os presentes e
explicou que o vereador que chegar atrasado a sessão, só poderá sentar no
plenário se ainda não tiver lido a pauta do dia e pediu aos colegas que
procurem chegar antecipados na Câmara, temos uma tolerância de 15(quinze)
minutos, finalizou a presidente. Usando a palavra o vereador Francisco Pereira
saudou a todos e falou do seu oficio, sobre o transporte para levar os pacientes
para o NASF, e, cobrou da líder do prefeito na Casa, a senhora Vereadora
Maria de Jesus respostas dos ofícios encaminhados ao senhor prefeito.
Respondendo ao colega vereador Maria de Jesus disse que não conseguiu
localizar o prefeito essa semana. O vereador José Leomarques saudou a todos
e falou do seu Requerimento que as ruas estão cheias de buracos e pediu
apoio dos colegas para a aprovação de seu requerimento. Voltando a falar a
vereadora Maria de Jesus disse que o prefeito já autorizou o conserto das ruas

esburacadas, só não já foi feito ainda por que a equipe de trabalho estava na
construção do esgoto da Avenida Francisco Vidal de Moura. O vereador
Francisco Leite saudou a todos e falou sobre o requerimento do colega
Francisco Pereira que tinha encaminhado ao DER, sobre o roço da PB que liga
Serra Grande a Itaporanga, e não foi atendido agora vamos fazermos com as
assinaturas de todos nós vereadores, por que o caso é sério o mato está
cobrindo parte da estrada, finalizou o vereador. O vereador Saulo Dias saudou
a todos e disse que precisamos nos mobilizar para cobrarmos soluções sobre a
passagem molhada que dá aceso ao sitio Quixabeira, finalizou o vereador.
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 43(quarenta e três) 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
24 de agostode 2018.
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