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Ata da 25º Sessão Ordinária
do 1º período legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha,
Estado da Bahia.
Aos seis dias do mês de junho 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: José Reis, Mariana
Cunha, Reginaldo Damasceno, José Moreira, Edylene Ferreira, Jean
Carlos Cardoso, Alexandre Menezes, 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 iniciou-se com a leitura da Ata da sessão
anterior ficando aprovada por unanimidade. No pequeno expediente,
foram apresentadas correspondências diversas: Lei nº 1.149, 1.150,
1.151/2017, parecer da comissão de Justiça e Redação favorável ao
projeto de Lei Executivo nº003/2017, parecer da Comissão de Justiça e
Redação favorável às indicações nº199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
207, 208, 209, 210, 211, 212/2017, indicações nº 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220/2017, projeto de Lei Legislativo nº 023/2017,
024/2017. Uso a tribuna a Sra. Angélica, onde falou em nome dos

funcionários públicos principalmente os da educação, onde pediu que os
vereadores façam cumprir as leis, citando as questões do piso salarial,
PME, entre outras, usou também a tribuna a Sra. Elisângela, onde falou
também sobre a questão dos funcionários da educação e seus direitos
pedindo que se cumpram os direitos. Passando para o Grande
Expediente, usaram da palavra os Edis: O vereador Reginaldo Mota
– saudou a todos, falou da sua tristeza pelo falecimento do Sr. Zitinho
do DETRAN, disse que os vereadores que os vereadores estão à
disposição para ajudar os funcionários da educação, pediu melhorias nas
estradas

do município, falou do sofrimento com a região do nosso

município; O vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos, falou da
celebração do dia mundial do meio ambiente, citando as importâncias,
porém deixou sua insatisfação com a falta de atenção da gestão,
parabenizou as servidoras por estarem aqui cobrando lembrando que
desde o início do ano os vereadores de oposição vêm cobrando e dizendo
que a gestão precisa valorizar o servidor público; A vereadora Edylene
Ferreira – saudou a todos, se solidarizou com o servidor público,
questionando o porquê de fazer de fazer o São João se não tem dinheiro
para pagar o piso salarial dos professores, disse que os servidores e os
vereadores não podem se calar; A vereadora Rosineide Lima –
saudou a todos, parabenizou os professores por estarem aqui
reivindicando seus direitos, falou de eventos que aconteceu em nossa
cidade, entre eles o aniversário da igreja Monte oreb, parabenizou as
funcionárias pela coragem de usar a tribuna e buscarem seus direitos
lembrando a aprovação do Fórum municipal de educação, falando dos
direitos dessa categoria, lembrando de todo trabalho do professor; O
vereador José Raimundo – saudou a todos, colocou-se à disposição
dos professores em buscar melhorias necessárias, deixando sua tristeza
pela situação que os professores e servidores da educação vêm
passando, falou a situação do transporte escolar pedindo melhorias; O
vereador Flávio Ferreira – saudou a todos, lamentou o falecimento
de Zitinho, disse que o problema da educação também é da gestão

passada dizendo que achava que estava tudo sobre controle, pois o
SISMUS não tinha se manifestado, colocou-se à disposição dos
servidores, falou sobre o campeonato dos amigos dizendo que o
problema foi resolvido; O vereador Alexandre Menezes – saudou a
todos, saldou o dia do meio ambiente citando sua importância, citou
projeto de sua autoria na pauta de hoje pedindo apoio dos colegas, falou
sobre a importância, citou projeto de sua autoria na pauta de hoje
pedindo apoio dos colegas, falou sobre a importância da festa junina no
que corresponde ao turismo lembrando que o dinheiro do FUNDEB é
valor destinado, lembrou que a casa da cidadania nunca deixou de
debater e buscar melhorias para a população em especial o servidor
público; O vereador Renildo de Miranda – saudou a todos, disse que
sempre irá honrar o salário que ganha, cobrando na tribuna melhorias,
parabenizou o Presidente do Conselho de meio ambiente por evento
realizado, porém deixa sua indignação com a falta de compromisso da
gestão com esse conselho, questionou sobre visita feita nas escolas
citando várias irregularidades nas mesmas pedindo que o gestor
dialogue com os servidores cara a cara e que os pedidos dos mesmo
sejam atendidos. Na ordem do dia, foram colocados em discussão e
votação: Lei nº 1.149, 1.150, 1.151/2017, parecer da Comissão de
Justiça e Redação favorável ao projeto de Lei Executivo nº 003/2017,
todas aprovadas por unanimidade, parecer da Comissão de Justiça e
Redação favorável às indicações nº 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
207, 208, 209, 210, 211, 212/2017 – aprovadas 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 06 de Junho de 2017.

