ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO
DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE – PB,
REALIZADA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018.
ATA Nº 008/2018
Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezoito (13/04/2018), 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, Maria de Jesus Alexandre de Abreu e Francisco de Assis da Silva.
Verificado a ausência do vereador Deuzimar Abreu Canuto 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 DO DIA. Apresentação de Oficio nº. 001/2018 de
autoria do Vereador José Leomarques Andrelino solicitando do prefeito
municipal que seja construído dois quebras molas na avenida Timbaúba, no
trecho do calçamento novo; Apresentação de Requerimento nº. 005/2018 de
autoria do vereador Francisco Pereira Lima requerendo do DER PB, o roço da
PB- 382 Rodovia Luís Abílio de Souza, que já está cobrindo praticamente todo
o acostamento; Apresentação de Oficio nº. 016/2018 de autoria do Legislativo
Municipal, com assinatura de todos os vereadores destinado a Agencia
Executiva de gestão das águas da Paraíba-AESA, solicitando uma vistoria no
açude do sitio Cafundó, que abastece a cidade de Serra Grande;
Apresentação de Oficio nº. 017/2018 também de autoria do Legislativo
Municipal com assinatura de todos os vereadores para a Secretaria de
Infraestrutura e Recursos Hídricos da Paraíba, solicitando uma vistoria no
açude do sitio Cafundó, que abastece a cidade de Serra Grande; Votação do
Projeto de Lei nº. 001/2018 de autoria do vereador Francisco Pereira Lima,
denominando a nova UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE de PREFEITA
MARIA DO SOCORRO DA SILVA e da outras providencias. Usando da palavra
o vereador Francisco Pereira fez um breve relato sobre seu Projeto de Lei, que
denomina a nova UBS de Prefeita Maria do Socorro da Silva, ela já foi prefeita
de 1977 a 1982 e também foi esposa do prefeito Ivo Pinto Ramalho. Usando os
microfones o vereador Saulo Dias saudou a todos e parabenizou o vereador
Francisco Pereira pelo Projeto de Lei homenageando a ex-prefeita Maria do
Socorro da Silva, com o nome da nova UBS e falou também da padronização
dos quebras molas da ruas e avenidas da cidade. Voltando a falar a senhora

presidente comunicou que a Câmara recebeu do TCE-PB, o Processo
Eletrônico nº. TC-04600/16, referente a prestação de contas do prefeito Jairo
Halley de Moura Cruz, exercício de 2015. Voltando a falar o vereador Francisco
Pereira perguntou a presidente se podia tirar cópia do CD do Proceso
Eletronico da prestação de contas. Em respostar a senhora presidente disse
que vai consultar o assessor jurídico se é permitido, se for será confeccionado
cópias e entregue aos vereadores. Após, as discussões dos vereadores a
Senhora Presidenta usando os termos do § 2º do Artigo 59, do Regimento
Interno desta Casa, iniciou o processo de Votação do Projeto de Lei nº
001/2018 do vereador Francisco Pereira Lima, Dizendo quem for a favor do
Projeto vote SIM quem for contrário vote NÃO. Perguntado nominalmente aos
senhores Vereadores: Francisco Pereira Lima, Saulo Dias de Farias, José
Leomarques Andrelino, João Francisco de Sousa Neto, Francisco Leite Neto,
Maria de Jesus Alexandre de Abreu e Francisco de Assis da Silva. Todos
votaram SIM ao Projeto, inclusive a presidente Maria Eliane, também votou
SIM. A Senhora Presidenta confere a votação e proclama o resultado o Projeto
de Lei nº. 001/2018, do vereador Francisco Pereira Lima, denominado a nova
UBS de Prefeita Maria do Socorro da Silva foi APROVADO por 8(oito) votos
favoráveis. O vereador Francisco Pereira voltou a falar e agradeceu aos
colegas de plenário pela aprovação de seu Projeto. Facultando a palavra e
como ninguém quisera fazer uso dela e não havendo mais nenhum assunto a
ser tratado a presidente declarou encerrada a presente sessão às 1 (dezanove)
horas e 19(dezanove) 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 06 de abril de 2018.
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