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Ata da 14º Sessão Ordinária do
1º Período Legislativo da Câmara
Municipal de Serrinha Estado
Bahia

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, as dezoito
horas na sede do poder legislativo de Serrinha Estado da Bahia, foi
realizado esta Sessão Ordinária sob a Presidência do Vereador 1º VicePresidente José Réis da Silva, e com a presença dos seguintes
vereadores: 1º Secretário Alexandro dos Réis Menezes, 2º VicePresidente Reginaldo Damasceno Santana, 2º Secretário Laedson Santos
Santiago, 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 Raimundo Barbosa dos Santos, 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, Moção de RepudioDirecionado a prisão do Ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Projeto
de Lei do Legislativo Nº 008/2018, Indicações Nº 046/2018, Em tempo a
Sessão começou as dezoito horas e foi votada e aprovada um
requerimento verbal do Vereador Jean Carlos Cardos de antecipação da
mesma. Passando para o Grande Expediente usaram das palavras os
Edis: O Vereador Jean Carlos Cardoso- Saudou a todos, Parabenizou
o diretor de esporte e o Prefeito Adriano Lima pelo retorno do campeonato
Serrinhense no estádio Mariano Santana, lembrou de emenda do
Deputado ACM Neto para a reforma da praça da cidade nova, falou do
tempo que o Deputado colocou essa emenda e até hoje nada foi feito
culpando gestão anterior e empresa que não tem capacidade e recurso e
mesmo assim faz parte da licitação e ganha a mesma, pediu apoio dos
vereadores para essa obra acontecer, O Vereador Flavio Ferreira-

Saudou a todos, deixou seu contentamento com o campeonato
Serrinhense que esse ano será realizado e pede que o campeonato rural
também aconteça, falou de notificação que o procurador do município fez
a Coelba em relação a cálculo errado nos valores do consumo de energia
da população, Pediu que o PSF da comunidade de Cajueiro funcione bem
como a quadra poli- esportiva, O Vereador Jorge Goncalves de
Oliveira- Saudou a todos, deixou sua insatisfaço com fechamento da
escola de ciências, citou o possível fechamento de instituições Federais,
lembrou a todos que tudo que foi construído está desmoronando, citou
várias obras que vão deixar de ser feita pelo Governo Federal, falou das
obras de água que está chegando em todas as comunidades de nossa
cidade através do Governo do Estado, A Vereadora Rosineide LimaSaudou a todos, disse que espera mesmo que a Coelba reveja esse
aumento e cálculo errado nas contas de energia de cada Serrinhense,
falou que mesmo pagando caro as ruas se encontra as escuras onde cita
a rua Basílio Cordeiro e Boa Esperança na comunidade de Rodagem,
denunciou relatos de funcionários da educação onde diz ser que estão
fazendo trabalho dobrado, dando exemplo de servente que além do seu
trabalho faz também o trabalho de merendeira ou porteira e vice-versa
pedindo que seja revista esta situação, pediu dialogo da gestão com a
população no que concerne a construção de contorno na comunidade da
Rodagem, O Vereador Reginaldo Mota- Saudou a todos, lamentou o
falecimento do Srº Teco, pediu melhorias na saúde para nosso município,
falou sobre as taxas abusivas de iluminação pública, pedindo que seja
revista essa situação, solicitou troca de lâmpadas nas comunidades rurais
de nosso município, disse que aa comunidades de Vila de Fatima, Treze,
Parque Santana e Recreio espera que as ruas sejam pavimentadas, O
Vereador José Raimundo- Saudou a todos, pediu que a gestão vacine
todos os funcionários da área da saúde em nosso município, disse que a
população da comunidade do Bom Jardim questiona o porquê as estradas
só foram encascalhada até a casa de Pernalonga, pediu que se tem
mestre de obras na prefeitura que ele escute a população para fazer o
que for melhor para os mesmos, A Vereadora Magneide MariaSaudou a todos, pediu que não só os funcionários da saúde sejam
vacinados mais toda a população, denunciou falta de medicação no
hospital municipal dizendo que a única medicação usado na unidade é
voltarem e cataflam, pedi iluminação pública dizendo que a população
está pagando tão caro e não tem o serviço, pediu melhorias na ponte da
comunidade de laje, denunciou que na farmácia básica não tem
medicação, O Vereador Laedson Santiago- Saudou a todos, agradeceu
e parabenizou o secretário de infraestrutura no que concerne as obras da
secretaria de educação, agradeceu iluminação de algumas comunidades
que o mesmo representa, lembrou de palavras do secretário de saúde
onde diz que neste mês de abril será aberto alguns PSF, falou de
indicação de sua autoria na pauta de hoje pedindo apoio dos vereadores

na aprovação, O Vereador Renildo de Miranda- Saudou a todos, disse
que as licitações da obra da praça da cidade nova foram feitas como
manda a lei , licitação aberta, questionou como está o diálogo da gestão
com o ministério público em relação aos comerciantes que trazem
animais da zona rural para vender na cidade? Falou de governo golpista
que vetou projeto que beneficia a população da zona rural em todo pais,
onde questiona também quando começará as construções das cisternas
para o povo do campo? Lembrou dos Deputados Federais que receberam
votos aqui e nunca fizeram nada por Serrinha, questionou por anda as
maquinas do PAC? Falou sobre a prisão do ex presidente Lula citando
várias situações irregulares que acontece em nosso pais, O Vereador
Alexandro dos Reis Menezes- Saudou a todos, deixou sua alegria com
a solicitação da abertura das contas do município pelo ministério da
integração para a reforma e ampliação do mercado municipal, falou
também sobre o campeonato Serrinhense que logo acontecera em nossa
cidade, deu respostas as demandas dos vereadores, deixou sua
indignação com fechamento da escola de ciência e tecnologia dizendo que
o prefeito viajará para buscar recursos e solicita que os vereadores pecam
aos Deputados aqui votado que os ajudem com esses recursos para
tentar reabri a escola de ciência e tecnologia, esclareceu que os
profissionais da saúde bem como professores, crianças e idosos irão ser
vacinados logo em breve, O Vereador José Réis- Saudou a todos,
deixou sua solidariedade à família da Srª Josefa da comunidade de
Cruzeiro da Paz, solicitou que a gestão reveja o funcionamento da creche
da comunidade de 2 irmão, pediu que as maquinas só deixe as
comunidades com a conclusão das obras pois a retirada das maquinas
sem o termino das obras gera custo em deslocamento, pediu que a
quadra poliesportiva bem como o PSF da comunidade do cajueiro
funcione, Na Ordem do dia foram colocados em discursão e votação:
Moção de Repudio- direcionada a prisão do ex- presidente Luiz Inácio
Lula da Silva- reprovada por 8 votos contrário e 5 a favor, por fim os
trabalhos foram encerrado e para contar o 1º Secretario mandou lavra a
presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada, Sala das
Sessões em 12 de abril de 2018.

