ATA DA 021ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA
GRANDE – PB, REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017.
ATA Nº 021/2017
Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e dezessete (27/10/2017), às
dezessete horas reuniram-se, na Escola Municipal Rural José Rodrigues do Nascimento
no sitio Esperas deste município a Câmara Municipal de Serra Grande-PB, onde foi
instalada a sessão Itinerante, sob a presidência da Vereadora Maria Eliane Martins da
Silva, secretariada pelo vereador Francisco Pereira Lima. O vereador Francisco Pereira,
1º secretário fez a chamada nominal dos senhores vereadores e vereadoras constatando
a presença dos seguintes: parlamentares: Saulo Dias de Farias, José Leomarques
Andrelino, João Francisco de Sousa Neto, Maria de Jesus Alexandre de Abreu, e
Francisco de Assis da Silva. Foi constatada as ausências dos vereadores Deuzimar Abreu
Canuto da Silva e Francisco Leite Neto. Estiveram presente o ex-vereador Antônio José
dos Santos, o suplente de vereador Antônio de Olidia, o secretário de Agricultura Sr. José
Amstrong, lideres de comunidades rurais e a população local. A senhora Presidente com
os seguintes dizeres: Em nome do Pai Filho e Espirito Santo e de todo povo, declaro
aberta a sessão Ordinária Itinerante do Segundo Semestre Legislativo de 2017. Na
abertura dos trabalhos foi tocado o Hino Nacional Brasileiro. A Senhora Presidenta,
saudou os colegas vereadores e vereadoras e os moradores que se encontravam
presentes e disse que estamos aqui para ouvir as reivindicações de vocês e
transformaremos em ofícios e requerimento que serão encaminhados ao Sr. Prefeito,
disse ainda que é difícil o agricultor sair do seu sitio para assistir sessão na cidade, por
isso que votamos e aprovamos o Projeto de Lei do colega vereador Francisco Pereira,
que criou a sessão Itinerante para aproximarmos de vocês. Usando a palavra o vereador
Francisco Pereira saudou a todos presentes das localidades Capim verde Simeão e
Esperas e disse que é uma grande satisfação está aqui na comunidade Esperas. Os
vereadores Francisco de Assis e João Francisco de Sousa saudaram os presentes e
disseram que estão sempre a disposição de todos. Os parlamentares Maria de Jesus
Alexandre e José Leomarques disseram que estão sempre a serviço do povo, sabemos
que existe muitos problemas, mas estamos procurando solucionar todos. O vereador
Saulo Dias saudou a todos e disse que estamos aqui para ouvir as reivindicações de
vocês e encaminharmos ao poder executivo para e execução. Continuando os trabalhos a
presidente facultou a palavra aos moradores das diversas localidades rurais. O Líder
comunitário Antônio Rodrigues Sobrinho, cobrou reformas dos açudes da Espera, e
perguntou se as verbas financeiras já foram liberadas para a construção do açude do sitio
Caititu. Em seguida Antônio de Olidia disse que as reformas dos açudes seria inviável por
que no fundo dos açudes têm lajeiros e as maquinas não conseguem escavar, sugeriu a
construção de açude em outro local, diferente dos já existentes. A vereadora Maria de
Jesus respondeu a Antônio Rodrigues dizendo que as verbas ainda não foram aprovadas,
mas o prefeito está lutando para que sejam a provadas ainda este ano. O jovem Bruno
Lopes solicitou uma quadra poliesportiva para a comunidade Esperas, proporcionando
um lazer para os jovens esportistas e para as pessoas fazerem caminhadas. A presidente
Maria Eliane disse que em breve será construído um campo de futebol com toda
infraestrutura na cidade a verba financeira já foi liberada. O agricultor Netim Pedro cobrou
medidas urgentes quanto ao transporte escolar, que estão sempre quebrados, e sugeriu
que fizesse uma revisão preventiva nos ônibus no período de férias escolares, para que
no inicio do ano seguinte os alunos não ficassem sem transporte. O vereador Francisco
Pereira respondeu ao senhor Netim Pedro, disse que realmente o problema existe e disse

que os ônibus não foram projetados para nossa região mas por isso os alunos não
poderão pagar por isso, finalizou dizendo que esperamos que no próximo ano esses
problemas sejam resolvidos. A agricultora Maria de Leônidas cobrou a construções das
casas do sitio Capim Verde que substituíram as casas de taipas por alvenaria, que
fizeram até a Espera e esqueceram as do sitio Capim Verde. Usando a palavra o
Secretário de Agricultura José Armstrong saudou a todos e dizendo que todas as
reivindicações de vocês são corretas, reconheço que vocês estão passando muita
dificuldade por água, é necessário que vocês se reúnam e cobrem pela a construção de
um açude de médio porte em um local que abasteça toda população da comunidade
Esperas, Capim Verde, Simeão e outras localidades, disse ainda que está fazendo o
possível e o impossível para atender todas as comunidades rurais no setor de
abastecimento de agua, pediu compreensão se não for atendido de imediato, disse
também que duas passagens molhadas serão construídas em um pequeno espaço de
tempo, finalizou dizendo que está pronto para atender as cobranças de todas as
localidades a qualquer hora. Continuado os trabalhos a senhora presidente facultou a
palavra e como ninguém quisera fazer uso dela e não havendo mais nenhum assunto a
ser tratada a presidente agradeceu a presença de todos e disse que está a disposição de
todos e declarou encerrada a presente sessão às 19 (dezanove) horas e 11 (onze)
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 27 de outubro de 2017.
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