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Ata da 11º Sessão Ordinária
do 1º Período Legislativo da
Câmara
Municipal
de
Serrinha Estado Bahia

Aos cinco dias do mês de abril 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 Secretário Laedson
Santos Santiago, Edylene Lopes Ferreira, Renildo de Miranda,
Rosineide da Silva Lima Souza, 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 e iniciouse com a Leitura da Ata da Sessão anterior ficando aprovada por
unanimidade. No Pequeno Expediente foram apresentados
correspondências diversas, Parecer da Comissão de Justiça e Redação
favorável à Emenda Modificativa Nº 001/2018ao Projeto de Lei do
Executivo Nº 002/2018, Projeto de Lei Legislativo Nº 003, 004, 005,
006, 007/2018, Indicações Nº 036, 037/2018. Passando para o
grande Expediente usaram das palavras os Edis: A vereadora
Rosineide Lima- Saudou a todos, Parabenizou a diocese de nossa
cidade pela organização da Semana Santa, lembrando que Serrinha é
uma cidade religiosa, falou que em visitas as creches de nossa cidade
e observou que muitas estão sem merenda onde falou que as mães

estão sendo obrigadas a pegar as crianças as 11:00hs antes do
almoço, denunciou a qualidades das merendas onde denuncia
também que a gestão está colocando merendeira e servente para
trabalhar como monitora, lembrando que para ser monitora é preciso
de curso especifico, O Vereador Alexandre Lima Junior- Saudou a
todos, Parabenizou a diocese de Serrinha pela organização da
Semana Santa, convidou a todos para evento esportivo próximo
domingo, falou da importância da festa do São Joao porem deixa sua
preocupação com o espaço lembrando que o estádio Mariano Santana
é para jogar futebol, parabenizou o Renildo de Miranda por indicação
na pauta de hoje onde institui a semana municipal de ciências,
tecnologia e inovação, O Vereador José Raimundo Santos- Saudou
a todos, pediu iluminação pública onde as ruas estão as escuras
lembrando que são várias ruas, deixou sua indignação com empresa
AeS dizendo ser a pior empresa na gestão passada e continua sendo
nessa gestão, denunciou os entulhos espalhados pela cidade, se
solidarizou-se com os feirantes pedindo que a gestão olhe o lado dos
mesmos, A Vereadora Magneide Maria- Saudou a todos, cobrou do
secretário de saúde abertura do PSF da comunidade de Tanque
Grande onde solicita melhorias na praça da comunidade de Bela Vista
dizendo que os animais vão para praça comer os capim que lá se
encontra pedindo solução, pediu iluminação pública, citou áudios
espalhados em reder sociais onde a população reclama da empresa
que administra a zona azul, conclamando a solução para o problema,
O Vereador Renildo de Miranda- Saudou a todos, Parabenizou a
diocese pela Semana Santa onde parabeniza também o vereador
Jorge Goncalves pela ajuda que deu a diocese nesse evento, falou de
indicação na pauta de hoje onde institui a semana municipal de
Ciência, Tecnologia e inovação pedindo apoio dos colegas, deixou sua
solidariedade com a vereadora Magneide Maria no que concerne o PSF
de Tanque Grande, pediu recuperação das estradas rurais, disse que
irá fazer uma representação ao Ministério Público contra o São Joao
da maneira que está sendo pensada lembrando de várias situações
de calamidade que passa o município, dizendo não ser contra festa
porem é contra a forma e o local que está se pensando em fazer, O
Vereador Alexandro Dos Reis Menezes- Saudou a todos,
Parabenizou a diocese e a gestão pela organização da Semana Santa
em Serrinha, falou de viajem do Prefeito Adriano Lima onde foi buscar
melhorias para nossa cidade obtendo êxito com a ajuda do Deputado
Caca Leão, respondeu as demandas dos vereadores, Na Ordem do dia
foram colocados em discursão e votação: Parecer da Comissão de
Justiça e Redação favorável à Emenda Modificativa Nº 001/2018Aprovada por unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº 002/2018Aprovado por unanimidade, Em tempo justificar as ausências dos

vereadores: Jorge Goncalves, Mariana Cunha, Reginaldo Damasceno,
Flavio Ferreira, Por fim os trabalhos foram encerrados e para contar
o 1º Secretario mandou lavra a presente Ata que depois de lida e
aprovada será assinada, Sala das Sessões em 05 de abril de 2018.

