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Ata da 1º Sessão Ordinária do
1º Período Legislativo da Câmara
Municipal de Serrinha Estado
Bahia

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito,
as dezessete horas na sede do poder legislativo de Serrinha Estado da
Bahia, foi realizado esta Sessão Ordinária sob a Presidência do
Vereador Radson Rogério Pires da Silva, e com a presença dos
seguintes vereadores: 1º Vice- Presidente José Réis da Silva, 1º
secretário Alexandro dos Réis Menezes, 2º vice-presidente Reginaldo
Damasceno Santana, 2º secretário Laedson Santos Santiago, Edylene
Lopes Ferreira, Renildo de Miranda, Rosineide da Silva Lima Souza,
Jorge Gonçalves de Oliveira, Flávio Ferreira Gomes, Mariana Cunha
Vilalva Ribeiro, Reginaldo de Oliveira Mota, Jean Carlos Cardoso Silva,
Magneide Maria de Oliveira, José Moreira de Souza Filho, José
Raimundo Barbosa dos Santos, Alexandro Lima Araújo Junior, O Sr.º
Presidente declarou aberta a Sessão, No Pequeno Expediente foram
apresentados correspondências diversas, Moção de Repúdio
direcionada a violência no jogo Bahia e Vitoria, Indicações nº 001,
002,003,004/ 2018, Oficio do Executivo nº 056/2018- informa que
aparte desta data o Vereador Alexandro dos Réis Menezes passa a
responder como líder da bancada do governo; Passando para o Grande
Expediente usaram da palavra os Edis: A vereadora Edylene
Ferreira- Saudou a todos, falou sobre o casa de femenicidio ocorrido
em nossa cidade, falando de sua luta neste ato, citou sai angustia com
secretaria de educação no que concerne o fechamento das escolas,
visto que o prefeito gravou um vídeo falando do sucesso com a
quantidade de alunos que aumentou, lembrou que teve um ano para
organizar a casa, dizendo não ter justificativa para tal ação, disse

entender que tem escolas que precisa de reparos, porem pede que a
secretaria dialogue com a população, A vereadora Rosineide LimaSaudou a todos, lembrou do aumento de quase 6 mil alunos, dizendo
não justificar o fechamento de escolas, pediu que a equipe da
secretária vá as comunidades ouvi a população, falou que as aulas era
pra ter começado segunda- feria dia 19 do corrente porém não foi isso
que aconteceu, citou várias pendências que observou nas escolas,
pediu respeito com a população e com os vereadores, disse que e
contra forma que ordenamento vem acontecendo, A Vereadora
Magneide Maria- Saudou a todos, falou sobre denúncia recebida onde
várias escolas iria fechar, citou de visita a secretaria de educação para
averiguar tal denúncia, disse que a ordenação da rede se faz
necessária, porem pede que a população não seja prejudicada, deixou
sua indignação com empresa da zona azul onde a mesma não está
imprimindo o comprovante para colocar nos veículos e por isso a
população está pagando mais caro, O Vereador Reginaldo MotaSaudou da todos, falou que realmente está acontecendo um empasse
com as comunidades e a secretaria de educação, pedindo dialogo em
elas, disse que é necessário a organização mas que a secretaria precisa
olhar o lado do povo, pediu ajuda aos vereadores no que concerne à
rede de esgoto da BA 409 lembrando da chegada das manilhais porém
lembra que é preciso ouvi a população, agradeceu serviços das
estradas, pediu que seja revista a grades na frente da igreja, O
Vereador Jean Carlos Cardos- saudou a todas, agradeceu ao prefeito
Adriano Lima por ter concedido a liderança do governo por um ano,
saudou o novo líder do governo Verº Alexandro dos Reis Menezes,
parabeniza a polícia militar pelo 193 anos daquela instituição, pediu
união dos vereadores para a melhoria no pior trecho da BA 409, O
Vereador Laedson Santiago- Saudou a todos , falou de visita feita a
secretaria de educação para entender o ordenamento das escolas
dizendo que a ação é necessária, falou de reunião com a comunidade
de Mato Grosso onde diz que a população não aceita o fechamento da
escola, falou de críticas de radialista em rede social para com a polícia
militar, dizendo que a nossa polícia é uma das mais atuante na região,
citou vários casos que a polícia militar se destaca, parabenizou o Verº
Alexandro do Réis Menezes pela função de líder do governo, O
Vereador Renildo de Miranda- Saudou a todos, disse não concordar
com 60 dias de recesso, falou que seca continua e nada está sendo
feito para amenizar a vida do povo sofrido, falou de máquina que
gastou 35 mil litros de combustível dizendo que a nota fiscal está no
tribunal de contas, pediu que a estrada de divisa com Lamarão seja
feita, parabenizou o verº Jean Carlos pelo perfil à frente da liderança
do governo, citou de visita a Salvador para pedir melhorias para
entrada de nossa cidade, O Vereador Alexandro dos Reis Menezes-

Saudou a todos, falou da sua nova função em ser líder do governo, deu
resposta a indicação do verº Renildo de Miranda no que concerne a
reforma dos abrigos de ônibus, falou também de pedido para uma
construção de passarela onde já está encaminhada, deu respostas de
troca de lâmpadas e encascalhamento de algumas estradas, deu
algumas informações sobre a secretária de ação social, agricultura ente
outras, e encerrou. Na Ordem do Dia foram colocados em discursão e
votação: Moção de Repúdio direcionada a violência dos jogos de futebol
Bahia e Vitoria- Aprovada por unanimidade, Em tempo a Verº Edylene
Ferreira pede que conste que sua Indicação nº 002/2018 a
denominação do Núcleo de atendimento à mulher se chamar Daiane
Réis, por fim os trabalhos foram encerrados e para constar o 1º
secretário mandou lavra a presenta Ata que depois de lida e aprovada
será assinada, Sala das Sessões em 22 de Fevereiro de 2018.

