CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais, Nº 735, Centro, Serrinha, Bahia. CEP: 48.700-000.
Tel. / Fax: 75.3261.2315, Fax 3261.7930 – CNPJ:13.347.406/0001-97

Ata da 21º Sessão Ordinária
do 1º período legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha,
Estado da Bahia.
Aos vinte e três dias do mês de maio 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 Radson
Rogério e com a presença dos seguintes vereadores: Alexandro
Menezes, Jean Carlos, Jorge Gonçalves, Magneide Maria, Rosineide
Lima, Alexandre Lima, Flávio Ferreira, José Raimundo, Laedson
Santiago, Renildo de Miranda, Reginaldo Mota, Edylene Ferreira, José
Moreira,

José

Reis,

Mariana

Cunha,

Reginaldo

Damasceno.

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, Lei nº
1.145/2017; Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável às
indicações nº 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179/2017;
Projeto de Lei do Executivo nº 004/2017, Moção de pesar direcionada
aos familiares do Sr. Rogério dos Santos; indicações nº 180, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 187, 188/2017; Projeto de Lei do Executivo nº
003/2017; Projeto de Lei Legislativo nº 018/2017. Em tempo, a

palavra foi franqueada à Sec. de Agricultura, aonde veio falar sobre
sua secretaria. Passando para o grande expediente, usaram da palavra
os Edis: O vereador Reginaldo Mota – saudou a todos, deu as boasvindas à secretária de agricultura, questionou a continuidade da aração
de terra, pediu ao Sr. Neto Cunha serviço à comunidade de Vila de
Fátima, pediu passagem de máquina da Zona Rural e melhorias nas
estradas; O vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos, pediu que
a gestão dê mais atenção aos Conselhos de nossa cidade citando a
importância dos mesmos falando das representações que ainda não
foram indicadas ou que estavam ausentes, questionou a secretária de
agricultura sobre limpeza de aguadas, compra dos produtos da
agricultura familiar para a merenda escolar, onde a gestão só está
comprando 30%; A vereadora Rosineide Lima – saudou a todos,
lembrou de visita feita a algumas comunidades, onde já estão arando
as terras, questionou sobre a não distribuição de sementes, pediu
passagem de máquinas nas estradas do município pedindo cronograma
das máquinas, falou de sua indicação para a gestão disponibilizar
fardamento escolar; A vereadora Edylene Ferreira – saudou a
todos, fez um amplo relato sobre a situação do nosso país, fez uma
convocação ao secretário de saúde para vim a esta casa prestar
esclarecimento, questionou a secretária de agricultura sobre o gasto
com máquinas, pediu trabalho realizado com essas máquinas
questionando onde as mesmas estão, existe oferta de assessoria
técnica em agricultura como se dá o atendimento aos agricultores
familiares fazendo

outros questionamentos;

O vereador José

Raimundo – saudou a todos, deixou sua indignação com a gestão
lembrando que a vereadora busca melhoras para a população pedindo
transparência por parte da gestão dizendo que a população merece
respeito lembrando que os vereadores já fizeram várias reivindicações;
O vereador Renildo de Miranda – saudou a todos, disse que
esperava mais da secretária de agricultura com o tempo de fala na
tribuna, lembrou fato de aração de terra com animal visto em

comunidade que visitou, questionou a não distribuição de sementes,
questionou sobre a compra da agricultura familiar, questionou sobre
os gastos de combustível com máquinas. Em tempo, a secretária de
agricultura voltou à tribuna para responder aos questionamentos dos
vereadores. Na ordem do dia, foram colocados em discussão e
votação:

Lei

nº

1.145/2017

–

aprovada

por

unanimidade;

Requerimento de urgência – aprovada por unanimidade; Parecer da
Comissão de Justiça e Redação favorável às indicações nº 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179/2017 – aprovadas por
unanimidade; Moção de aplausos direcionada à Evelin Santana Costa,
eleita a musa do “Jacobina” e do “Baianão 2017” – aprovada por
unanimidade; Moção de pesar direcionada à família do Sr. Rogério dos
Santos – aprovada por unanimidade. Por fim, os trabalhos foram
encerrados e para constar, o 1º secretário mandou lavrar a presente
ata, que depois de lida, será assinada na sala das sessões em 23 de
maio de 2017. Na fala do vereador Renildo de Miranda, constar:
verificou em prestação de contas do tribunal o uso de combustível para
tratores e até então não foi feita a aração de terra nas comunidades.

