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Ata da 12º Sessão Ordinária do
1º
Período
Legislativo
da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos cinco dias do mês de março de dois mil e dezoito, as
dezenove 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, Jorge Gonçalves de Oliveira, 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 iniciou-se com a
Leitura da Ata da Sessão anterior ficando aprovada por unanimidade.
No Pequeno Expediente foram apresentados correspondências diversas,
Lei Nº 1.179/2018, Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável
as indicações Nº 032, 033,034, 035/2018, Moções de pesar direcionada
as famílias de: Marcos Antônio Rocha e Macedônio Costa, Indicações Nº
038, 039, 040/2018, Projeto de Resolução Nº 001/2018, Usou a tribuna
o Secretário de Meio Ambiente Cassio Fiuza onde veio esclarecer a
problemática da feira livre, Passando para o Grande Expediente usaram
das palavras os Edis: A Vereadora Edylene Ferreira- saudou a todos,
pediu que o problema da feira seja solucionado, falou sobre o abusivo
aumento de iluminação pública lembrando do projeto aqui votado onde
relembra que votou contrário ao mesmo deixando sua indignação e
pedindo que o mesmo seja revisto, deixou seu repudio com a falta de
merenda escolar, lembrando que as creches e escolas estão soltando os
aluno mais cedo por falta da mesma, disse não concordar com a maneira

que estão pensando em fazer o São Joao visto que Serrinha precisa
melhorar em várias áreas entre elas educação e saúde. O Vereador
José Moreira- Saudou a todos, falou da reunião com os feirantes
deixando sua solidariedade com os mesmos, falou de estradas rurais
que o secretario Misael Cunha Neto garantido que irá fazer, Parabenizou
a diocese e a gestão pela beleza da Semana Santa. O Vereador
Reginaldo Mota- Saudou a todos, falou de sua tristeza com o
falecimento de Macedônio, disse concordar com São Joao porem pede
que valorizem os artistas da terra, solicitou iluminação pública,
parabenizou a diocese e a gestão pelo os eventos da Semana Santa,
pediu melhorias na saúde onde diz que a regulação veio para destruir o
povo. O Vereador Alexandre Lima Junior- Saudou a todos,
parabenizou o Srº Luiz da bicicleta pelo evento que todos os anos
realiza, falou sobre a emenda parlamentar onde os recursos será para
construir uma fábrica de velas para uma associação comunitária em
nossa cidade, falou das buscas a reabertura da escola de ciência, pediu
respeito para os feirantes por parte dos fiscais da feira livre, O
Vereador Jorge Goncalves- Saudou a todos, denunciou a falta de
merenda escolar nas escolas e creches do nosso município, onde pede
que a lei seja cumprida no que concerne a compra de 30% dos alimentos
da agricultura familiar, disse que verificou os parquinhos infantis nas
praças do nosso município e solicita a manutenção dos brinquedos,
lamentou a maneira que está sendo pensando em fazer a festa do São
João com altos gastos e diz que em contra partida os equipamentos da
UPA foi retirado da mesma por falta do apoio da gestão, deixou sua
alegria com a implantação do núcleo de apoio contra a violência a
mulher. O Vereador José Raimundo- Saudou a todos, parabenizou o
Srº Luiz da bicicleta pelo evento que realiza todos os anos, pediu que
tal evento faça parte do calendário de eventos do município, se
solidarizou-se com os feirantes onde pede respeito para com os
mesmos, A Vereadora Rosineide Lima- Saudou a todos, denunciou
as péssimas situações que se encontra a praça Morena Bela lembrando
de indicação para a revitalização das praças em nosso município, disse
não concordar com a maneira que os fiscais agiram com os feirantes
pedindo respeito para os mesmos, leu ação judicial sobre a feira e fez
alguns questionamento. O Vereador Laedson Santiago- Saudou a
todos, disse ter informações que as merendas escolares já chegaram
nas escolas e creches do município, anunciou que o posto de saúde da
urbis tem medicamento e o que falta é pacientes, agradeceu serviços e
obras da secretaria de infraestrutura citando varias. O vereador José
Reis- Saudou a todos, deixou o seu pesar com a morte do Srº
Macedônio falando um pouco dos mesmo, solicitou a conclusão do
serviço de tapa buraco na comunidade de Rodagem, Parabenizou a
população bem como a diocese e gestão pela realização da Semana
Santa, falou de sua alegria com a finalização e aprovação do projeto que

muito ajudara os agentes de saúde. O Vereador Renildo de MirandaSaudou a todos, iniciou questionando os aumentos abusivos na conta
de iluminação pública lembrando que votou contra esse projeto,
questionando como a Coelba está fazendo esse cálculo, parabenizou o
governador Ruy Costa pelo serviço d agua em comunidades rurais, falou
dos serviços de barragem que está iniciando em nossa região,
parabenizou também o início das arações de terra com o apoio do
Deputado Gika Lopes, O Vereador Alexandro dos Reis MenezesSaudou a todos, parabenizou ao aniversariantes do mês, disse ter
iniciado as instalação dos ar condicionado no hospital municipal, falou
sobre o retorno aos trabalhos na rua 25 de dezembro, deu respostas as
demandas dos vereadores, falou sobre projeto que ajuda as gestantes
no âmbito escolar projeto votado na câmara dos deputados, explicou o
projeto da medalha Manoelzinho aboiado lembrando que receberaa
quem se destacar na cultura em nossa cidade, Em tempo usou a palavra
a representante dos feirantes Srª Sandra onde fala das dificuldades que
enfrentam e pede respeito para os feirantes, Na Ordem do dia foram
colocados em discursão e votação: Lei Nº 1.179/2018- Aprovado por
unanimidade dos presentes, Parecer da Comissão de Justiça e Redação
favorável as indicações Nº 032, 033, 034, 035/2018- Aprovado por
unanimidade dos presentes, Moções de pesar direcionadas as famílias
de: Marcos Antônio Rocha e Macedônio Costa- Aprovado por
unanimidade, O Srº Genilson representante do conselho das pessoas
com deficiência usou da palavra e falou sobre o Srº Macedônio falecido
no último dia 26, O secretario Cassio Fiuza voltou a tribuna e respondeu
os questionamentos dos vereadores, Por fim os trabalhos foram
encerrados e para constar 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.

