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Ata da 14º 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 José Reis
e com a presença dos seguintes vereadores: José Moreira, Edylene
Ferreira, Alexandre Menezes, Jean Carlos, Jorge Gonçalves, Magneide
Maria, Rosineide Lima, Alexandre Lima júnior, Flávio Ferreira, José
Raimundo, Laedson Santiago, Renildo de Miranda, Reginaldo Mota. O
presidente declarou aberta a sessão e se iniciou com a leitura da ata
da sessão anterior ficando aprovada por unanimidade. No pequeno
expediente foram apresentadas correspondências diversas, Indicações
nº 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138/2017, Projeto de Lei
Legislativo nº 011/2017. Passando para o grande expediente, usaram
da palavra os Edis: O vereador Flávio Ferreira– saudou a todos,
citou fato ocorrido com máquina na comunidade de Cajueiro, citou
muro construído pelo vereador, bem como posto de saúde, dizendo
que o mesmo faz por gostar da comunidade, pediu energia trifásica
para a quadra naquela comunidade, voltou a falar da situação do

campeonato dos amigos, pedindo que o mesmo aconteça; O vereador
José Raimundo– saudou a todos, falou da situação que aconteceu
com

a

iluminação

do

conjunto

habitacional

Alvorada

pedindo

providencias, lembrou que a falta de iluminação aumenta a violência e
a criminalidade; O vereador Jorge Gonçalves– saudou a todos, disse
discordar dos gastos da prefeitura com festas grandes sendo que a UPA
está fechada, escolas sem merenda, disse que a prefeitura está
pagando a servidor, porém os mesmo têm que devolver 3% para
manutenção da secretaria que estão trabalhando, disse que se vamos
fazer festas, que se faça com cultura local; O vereador Alexandre
Menezes – saudou a todos, falou de indicação para reforma da praça
em especial a praça infantil com brinquedos adaptados para crianças
com necessidades especiais, citou outras indicações de sua autoria
pedindo apoio dos colegas, deixou seu repúdio com as delações que
acontecem no país, falou sobre a importância das festas juninas
citando parcerias com empresas privadas, dando exemplos do carnaval
de Salvador; O vereador Laedson Santiago– saudou a todos,
parabenizou a igreja e os fies da mesma, bem como aos vereadores
pela presença na procissão da igreja, falou de indicação às secretarias
dizendo que o mesmo está sendo atendido, porém pede que os
vereadores além de fazerem as indicações aqui na câmara, também
vão até a secretaria cobrar melhorias; A vereadora Rosineide Lima
– saudou a todos, falou de indicação para iluminação do conjunto
habitacional Alvorada, indicação também do vereador José Raimundo,
deixou sua opinião sobre os festejos juninos dizendo que se o mesmo
acontecer, que seja realizado na rodagem, voltou a falar de situação
que encontrou nas escolas, deixou sua indignação, voltou a pedir urnas
funerárias; O vereador Renildo de Miranda– saudou a todos, disse
ser a favor da reabertura do hospital, porém é contra o fechamento de
outro, disse que a população tem que ser atendida sem indicação de
vereador, por isso o mesmo não vai às secretarias, porém lembra que
a população tem que ser atendida bem, deixou sua opinião contra a

realização do São João com bandas caras, voltou a pedir aragem de
terra, pediu melhorias nas estradas dos municípios, pediu democracia
nas rádios de nossa cidade; O vereador Jean Carlos – saudou a
todos, disse que o serviço de saúde será dividido entre os hospitais,
disse que a aragem de terra já está sendo encaminhada, disse que
concorda com um São João com bandas locais e com ajuda da iniciativa
privada, falou de insegurança nas escolas da zona rural; O vereador
José Reis – saudou a todos, parabenizou a igreja e a gestão pela
realização da Semana Santa, citou a melhoria na iluminação pública,
parabenizou a vereadora Edylene Ferreira pela eleição da UVB pedindo
união da classe dos vereadores. Em tempo, a palavra foi franqueada
ao Diretor Geral de esporte, José Trabuco Mota, onde veio falar de sua
pasta, onde também relatou a situação de Zé Carlos do campeonato
dos amigos. Não havendo ordem do dia, 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.

