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Ata da 13º sessão ordinária
do 1º período legislativo da
Câmara Municipal de
Serrinha, Estado da Bahia.
Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezessete às
dezessete horas na sede da câmara municipal de Serrinha, estado da
Bahia, realizou-se esta sessão sob a presidência do vereador Jose Reis
e com a presença dos seguintes vereadores: Edylene Ferreira, José
Moreira, Jean Carlos Cardoso, Alexandro Menezes, Jorge Gonçalves,
Magneide Maria, Rosineide Lima, Reginaldo Mota, Renildo de Miranda,
Laedson Santiago, José Raimundo, Flávio Ferreira, Alexandre Lima
Júnior. 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 apresentadas correspondências
diversas, Indicações nº121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129/2017, Projeto de Lei do Executivo nº021/2017, Projeto de Lei do
Legislativo nº 010/2017. Passando para o grande expediente, usaram
da palavra os Edis: O vereador Reginaldo Mota– saudou a todos,
agradeceu a gestão por ter atendido de ambulância para transferir
um paciente, questionou se os trios que estavam na procissão foram

pagos pela igreja ou pela prefeitura dizendo que não teve necessidade
de 2 trios, disse que a procissão foi desorganizada citando ruas sujas,
locais

onde

carros

não

podem

passar

entre

outras,

pediu

pavimentação em Vila de Fátima; O vereador Jorge Gonçalves–
saudou a todos, justificou a necessidade de dois carros de som na
procissão, lembrando que essa foi uma das poucas situações
cumpridas pela gestão, falou do grande potencial que nossa cidade
tem na questão do turismo e isso é visto na Semana Santa e na
Vaquejada, falou de visita feita à escola Ivete Oliveira dizendo que o
ensino privado não tem que ser uma imposição citando várias
situações inadequadas para uma escola; O vereador José Moreira
– saudou a todos, falou do aumento da população do fogaréu,
parabenizou a igreja e todos envolvidos com os eventos dizendo que
cada ano só melhora; O vereador José Raimundo– saudou a todos,
disse que não pode parabenizar, lembrando sobre o pé de eucalipto
que está para cair e o problema não é resolvido, dizendo que os
secretários estão medindo força e isso não pode acontecer; O
vereador Alexandre Lima Júnior– saudou a todos, falou de suas
indicações na pauta de hoje citando o banho de luz para recém
nascidos, com berço próprio para o mesmo, falou do fórum esportivo
em nossa cidade; A vereadora Edylene Ferreira– saudou a todos,
agradeceu aos colegas pela caravana na eleição da UVB, em especial
a Rege e a Reis, falou sobre os maus-tratos aos animais que são
capturados na rua citando várias irregularidades, voltou a falar sobre
as situações das escolas pedindo providência dizendo que está errado
e precisa mudar, precisa de melhorias; A vereadora Magneide
Maria– saudou a todos, parabenizou o sec. Misael Cunha pela
realização das suas indicações, pediu apoio dos vereadores na
aprovação das suas indicações, parabenizou o sec. de eventos, falou
sobre animais soltos em Bela Vista dizendo que os mesmos estão
destruindo tudo na praça e canteiros, falou sobre situação de

apreensão de gado em nossa cidade dizendo que a situação está
errada citando o fato; A vereadora Rosineide Lima– saudou a
todos, deixou seu repúdio à morte da mulher com 25 facadas em
nossa cidade dizendo o quanto é contra à violência contra às
mulheres, parabenizou os festejos da Semana Santa, porém deixou
sua crítica com relação à falta de poda das árvores lembrando que a
procissão ficou muito tarde, disse que o som também não está bom,
falou de visitas às escolas dizendo que está faltando merenda e
professores nas mesmas; O vereador Renildo de Miranda – saudou
a todos, parabenizou a igreja pela realização da Semana Santa
dizendo que foi a mais desorganizada dos últimos tempos, lamentou
pelo atraso, bem como o som ruim, parabenizou eventos em
comunidades rurais, agradeceu a embasa pela troca de tubulação de
água, onde muito irá melhorar a Zona Rural, pediu aragem de terra
para as comunidades, pediu que a gestão dê retorno das indicações,
bem como ao poder do governo, falou de várias situações encontradas
nas escolas, pedindo providência, pediu que se tem funcionário que
não quer trabalhar, é só trocar por que quer; O vereador Jean
Carlos– saudou a todos, parabenizou a diocese e a gestão pela
programação da Semana Santa, disse que a festa estava linda, disse
que tem algo melhor todo ano, explicou sobre a situação da apreensão
dos animais falando que o vídeo que está circulando não é aqui em
Serrinha, falou que o programa SAD continua atendendo a população,
falou sobre reunião dos conselhos, respondeu vários questionamentos
dos vereadores, relatou dificuldades que vêm acontecendo com a
merenda escolar, citando a licitação emergencial. Em tempo, justificar
as ausências dos vereadores: Mariana Cunha, Radson Rogério,
Reginaldo Damasceno por motivo de força maior. Por fim, os
trabalhos foram encerrados e para constar, o 1º sec. mandou lavrar
a presente ata que depois de lida será assinada na sala das sessões

em 18 de abril de 2017, na fala do vereador Alexandre Lima – deixou
a importância do fundo para o esporte.

