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Ata da 18º Sessão Ordinária
do 1º período legislativo da
Câmara

Municipal

de

Serrinha, Estado da Bahia.
Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às
dezenove 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: Reginaldo Damasceno,
Mariana Cunha, José Moreira, Edylene Ferreira, Rosineide Lima,
Magneide Maria, Jorge Gonçalves, Jean Carlos, Alexandro Menezes,
Reginaldo

Mota,

Renildo

de

Mirando,

Laedson

Santiago,

José

Raimundo, Flávio Ferreira, Alexandre Lima. O presidente declara
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: Projeto de Lei do Executivo
nº 002/2017, indicações nº 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169; Requerimento convocando o secretário municipal de
agricultura. Passando para o grande expediente, usaram da palavra os
Edis: A vereadora Edylene Ferreira – saudou a todos, questionou
sobre a entrega das ambulâncias pedindo respostas, falou de visita
feita a comunidade do bairro dizendo que o prefeito alugou uma casa

para funcionar a escola sendo que tem escolas naquela comunidade,
voltou a falar da falta de material escolar nas escolas; O vereador
Alexandre Lima Júnior – saudou a todos, parabenizou as equipes
campeãs, no campeonato Master, pediu atenção para o Vista Alegre
lembrando sua indicação na pauta de hoje para construção de uma
praça naquela comunidade, pediu iluminação para a mesma, O
vereador Reginaldo Mota –saudou a todos, lembrou de procissão
que aconteceu em Vila de Fátima, agradeceu ao prefeito pela aragem
de terra, lembrou a obrigação que cada vereador tem em ajudar a
população, comentou sobre a apreensão de animais mostrando em
slide, deixada sua opinião, pediu troca de lâmpada e melhorias das
estradas de nosso município, Mariana, A vereadora Rosineide Lima
– saudou a todos, pediu melhorias nas estradas de nosso município,
disse que em visita a Salvador na Secretaria de Saúde do estado,
averiguou situação das ambulâncias lembrando que o prefeito não
assinou o termo de uso, disse que a prioridade é a saúde discordando
de gastos altos com festejos juninos e citando fato ocorrido com uma
gestante em nosso município; O vereador Jorge Gonçalves – saudou
a todos deixou sua preocupação com a notícia de vistoria com a equipe
do estado na UPA lembrando que se a mesma não foi aberta, o estado
levará os equipamentos, falou também da situação da entrega das
ambulâncias; O vereador Laedson Santiago – saudou a todos,
justificou o porquê não entregaram as ambulâncias para Serrinha
lembrando que o prefeito Adriano Lima é oposição do estado, falou de
compra de uma ambulância com recursos próprios para atender a 15
comunidades, onde o mesmo tem representantes; O vereador José
Moreira – saudou a todos, agradeceu pelo trabalho desenvolvido pelo
Sec. Misael Cunha Neto lembrando que a iluminação irá chegar a todos;
O vereador Renildo de Miranda – saudou a todos, disse ser
necessário a vinda da secretária de agricultura a esta casa e não
entende por que a mesma se negou a estar aqui, disse que a CONSISAL
continua trabalhando para Serrinha, porém, a Sec. de Agricultura não

foi na CONSISAL pedir apoio, lembrou de viagem a Salvador, onde
junto com outros vereadores buscou melhorias para Serrinha, entre
elas: construção de barreiros e barragem, disse que é falta de interesse
do prefeito receber as ambulâncias

dos estado; O vereador Jean

Carlos – saudou a todos, disse que dá sua palavra da vinda da sec. de
agricultura nesta casa, voltou a falar da reabertura da UPA dizendo que
a mesma como está não tem condição de funcionar, fez uma ampla
avaliação sobre a entrega da ambulância, disse que irá averiguar a
situação da escola do bairro e depois dar a resposta sobre a mesma.
Na ordem do dia, foram colocados em discussão e votação: Projeto de
Lei do Executivo nº 002/2017 – aprovadas por unanimidade. Por fim,
os trabalhos foram encerrados e para constar o 1º secretário mandou
lavrar a presente Ata que depois de lavrada será assinada na sala das
sessões em 02 de maio de 2017.

