ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
CASA PEDRO JOB DA SILVA
CGC: 00.898.293/000176

ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO DE 2015 DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – PB, REALIZADA NO DIA 27 DE
MARÇO DE 2015.
ATA Nº 006/2015
Aos dez dias do abril de abril de dois mil e quinze (10/04/2015), às dezessete horas, no Plenário
Damião Agostinho Lopes, da Câmara Municipal de Serra GrandePB, Casa Pedro Job da Silva,
situada à Avenida Tomé Pereira dos Santos, 84, reuniramsesob a presidência da Vereadora Maria
do Socorro Leite de Sousa e secretariado pelo vereador Saulo Dias de Farias. O vereador Saulo Dias
de Farias, 1º Secretário, fez a chamada nominal dos senhores vereadores e vereadoras constatando
a presença dos seguintes vereadores: Antonia Leite da Silva, Deuzimar Abreu Canuto da Silva,
Francisco Edson Cesário de Sousa, Francisco de Assis da Silva, José Alves de Alexandre e José de
Anchieta Rodrigues da Silva. A Senhora Presidenta declarou aberta a REUNIÃO com os seguintes
dizeres: Em nome de Deus, havendo número regimental, declaro aberta a Sessão. 
ATA
: Lida a Ata
da Sessão Anterior, foi aprovada e assinada pelos membros da Mesa. 
LIDOS
:
Apresentação do
Projeto de Lei Nº002/2015
, que Cria no Município de Serra Grande, o Premio de Qualidade e
Inovação – 
PMAQ/AB
, com base na Portaria 
GM/MS Nº 1.654/2011, que criou o Programa Nacional
de Melhoria do acesso e da Qualidade da Atenção Básica  
PMAQ/AB
, devida aos profissionais e
trabalhadores da Equipe de Saúde da Família, do responsável pelo
PMAQ 
na equipe e aos
apoiadores vinculados ao desenvolvimento do Projeto do 
PMAQ no município e dá outras
providencias; Apresentação da Indicação Nº 003/2015, do 
Vereador 
José de Anchieta Rodrigues 
que
seja feita uma recuperação do imóvel em que funciona atualmente o Destacamento Policial Militar e a
Delegacia de Polícia Civil de Serra GrandePB e a substituição de objetos logísticos; Apresentação
do Oficio Circular Nº 1247/2015 da OI TELEFONE, que leva ao conhecimento que até o final de 2015
será executado as obrigações de universalização estabelecidas pelo Decreto Nº 7.512 de 30 de
junho de 2011 para o Serviço Telefônico Fixo Comutado, em todas as localidades com população
acima de 300 habitantes. O Vereador Anchieta usou da palavra na tribuna e em sua fala de início
levando ao conhecimento da população local sobre algumas áreas do município que continuam
tomadas de buracos e esgotos a céu aberto, sem construir um calçamento se quer em ruas e
logradouros, passagens molhadas, e as obras executadas e em execução pela Prefeitura com
dinheiro de fora que estão caindo pela qualidade duvidosa, e convocando os vereadores desta Casa,
para fiscalizarem em conjunto as escolas, obras, posto de saúde, ruas, visitando e escutando a
população e levando os problemas para serem discutidos sem politicagem na câmara, e que
encontrem soluções para benefícios da população e não dos grupos políticos os quais os vereadores
pertencem. O Vereador ainda em seu pronunciamento, devido todo o conteúdo das Sessões pouco
ter saído do recinto da Câmara e ganhado as ruas, a grande massa desconhece a oposição e seus
argumentos por conta que as informações não chegam ao povo de maneiras claras e objetivas, onde
expomos nossas ideias e questionamentos em relação ao dinheiro público e outras situações
irregulares do Chefe do Executivo Municipal,fez apelos por diversas vezes a toda a população
serragrandense compareçam e participem cada vez mais das sessões ordinárias quinzenais nesta
Casa de Leis do município no sentido de eles saibam quais os trabalhos que cada Vereador está
realizando, sendo desta forma uma das maneiras mais eficazes de tomar conhecimento das ações
Legislativas do mandato do Vereador. Ele também solicitou verbalmente a senhora Presidente desta
Egrégia Casa a realização da transmissão das Sessões pelo sistema de difusão local com
possibilidade de abrangência até ao bairro belo vista, (rua nova), e também pelo portal da Câmara
local, sendo desta forma, uma iniciativa de interagir os trabalhos destes Vereadores com a população
aproximandoos do debate político com mais entendimento. Dando continuidade aos trabalhos, a
Senhora Presidenta facultou a palavra, e como ninguém quisera fazer uso dela e não havendo mais
nada a tratar, agradeceu a presença de todos, sob a proteção de Deus, declara encerrada a presente
sessão à
s 18 (dezoito) horas, e 
Eu, Saulo Dias de Farias, 1º Secretário, redigi e mandei lavrar a

presente ata que depois de lida e achada conforme, será assinada pela Mesa. Serra GrandePB, 10
de abril de 2015.

