ATA DA 022ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º PERÍODO
LEGISLATIVO DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA
GRANDE – PB, REALIZADA NO DIA 03 DENOVEMBRO DE 2017.
ATA Nº 022/2017
Aos três dias do mês de novembro de dois mil e dezessete (03/11/2017), 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
vereador Francisco Pereira Lima, que fez a chamada nominal dos senhores e senhoras
vereadoras constatando a presença dos seguintes parlamentares: Saulo Dias de Farias,
Francisco Leite Neto, Maria de Jesus Alexandre de Abreu, e Francisco de Assis da Silva
Foi constatada as ausências dos vereadores José Leomarques Andrelino, João Francisco
de Souza Neto e Deuzimar Abreu Canuto da Silva. A senhora Presidente 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, saudou o plenário e o público presente.
PAUTA DO DIA. Reapresentação e discussão do Projeto de Lei nº 006/2017 de autoria
do vereador Francisco Pereira Lima, que institui e concede ao funcionalismo público
municipal de Serra Grande-PB, dos poderes executivo e legislativo um dia de folga na
data de seu aniversário e dá outras providencias; Apresentação de Oficio nº 001/2017 do
vereador Saulo Dias de Farias, solicitando da atual gestão a construção da passagem
molhada do sitio Cafundó; Apresentação de Oficio nº 002/2017 também do vereador
Saulo Dias de Farias ao poder executivo solicitando a ativação do poço tubular perfurado
no sitio Capim Verde deste município; Apresentação de Requerimento nº 004/2017 de
autoria do vereador Francisco Leite Neto, solicitando o conserto dos buracos existentes
no calçamento, das principais ruas e avenidas; Apresentação de Projeto de Lei nº
004/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021;
Apresentação de Projeto de Lei nº 005/2017, que dispõe sobre as modificações dos
relatórios da LDO 2018; Apresentação de Projeto de Lei nº 006/2017, que estima e
receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2018; Apresentação de Projeto
de Lei nº 007/207, que autoriza remanejamento total ou parcial de dotações
orçamentarias e dá outras providencias. Usando os microfones o vereador Francisco
Pereira saudou a todos e disse que de tantas cobranças feitas por esta Casa Legislativa
para a construção do esgoto da Avenida Francisco Vidal de Moura, fui informado pelo Sr.
Expedito Cavalcante, que em breve irá dá inicio a tão sonhada obra e, pediu presença do
Secretário de Infraestrutura e, falou sobre o Projeto de sua autoria que concede folga no
dia do aniversario do funcionário municipal. O vereador Saulo Dias cumprimentou seus
pares e o púbico presente e pediu mais atenção por parte do Secretário de Infraestrutura
no conserto dos buracos existente nas ruas e que haja uma padronização das quebras
molas, finalizou o parlamentar. O vereador Francisco de Assis saudou a todos e
perguntou ao autor do projeto se a folga seria somente para os funcionários efetivos. Em
resposta o vereador Francisco Pereira respondeu que a folga independe se é efetivo ou
não. A vereadora Maria de Jesus disse que está de acordo, ao projeto mas do ponto de
vista jurídico é inviável, por que gera ônus para o município e se aprovamos estamos
violando a lei. Em seguida Francisco Pereira respondeu que já consultor o advogado da
câmara e ele disse que seria viável. O vereador Francisco Leite saudou a todos e disse
que esse projeto não causa ônus para o município e finalizou dizendo que se for aprovado
pela Câmara para ser cumprido é necessário a sansão do prefeito. O vereador Saulo Dias
voltou a falar dizendo que o veto do prefeito não é o final, volta para a Câmara e nós

podemos aprovar ou não o veto, finalizou dizendo que o poder legislativo tem o poder de
fazer cumprir qualquer projeto vetado. Voltando a usar a palavra o vereador Francisco
Pereira solicitou da presidência a presença do contador para explicações do
remanejamento parcial ou total de 6 milhões entre secretárias. Facultando a palavra e
como ninguém quisera fazer uso dela e não havendo mais nenhum assunto a ser tratada
a presidente declarou encerrada a presente sessão às 19 (dezanove) horas e 01 (um)
minuto. 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 novembro de 2017.
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