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Ata da 3º sessão ordinária do
1º

período

legislativo

da

Câmara Municipal de Serrinha,
Estado da Bahia.
Aos sete dias do mês de marco 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: Reginaldo
Damasceno, Mariana Cunha, José Reis, José Moreira, Edylene Ferreira,
Alexandre Menezes, Jean Carlos Cardoso, Jorge Gonçalves, Magneide
Maria, Rosineide Lima, Alexandre Lima Júnior, Flávio Ferreira, José
Raimundo, Laedson Santiago, Renildo 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, parecer da
Comissão de Justiça e redação favorável a indicação nº 001, 002, 003,
004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013/2017, projetos de
lei do legislativo nº 001/2017, projeto de resolução nº 001/2017,
indicação nº 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024,
025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034/2017, projeto de lei
legislativo nº 002, 003, 004/2017, projeto de resolução nº 002/2017,
resolução nº 002/2017. A palavra foi franqueada a Aline, representante

da Polícia Militar, que falou sobre o dia da mulher, citando a
importância das mesmas, fazendo uma longa explicação sobre o
assunto. Não houve escritos para o grande expediente, digo, a palavra
foi franqueada ao vereador Alexandre Lima Júnior – saudou a
todos, pediu a retificação na indicação de sua autoria na pauta de hoje,
deixou sua indignação com a EMBASA no que concerne à falta de água,
pediu que a empresa da coleta de lixo se organize e divulgue horários.
O vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos, falou sobre reunião
dos conselhos dizendo que o executivo não enviou todos os
representantes, citou reunião que aconteceu nesta casa no dia de
ontem com o ministério público citando pautas e a importância da
mesma, pedindo que a gestão seja mais ativa nessa questão. A
vereadora Rosineide Lima- saudou a todos, pediu que a gestão
entendesse a importância dos conselhos, pediu melhorias nos
calçamentos do município dizendo que a gestão cobre da empresa,
bem como da embasa, pediu colocação de lixeiras em nosso município,
pediu limpeza nas creches e escolas, A vereadora Edylene Ferreirasaudou a todos, questionou quais as ações que estão sendo feitas em
benefício às mulheres, citou o descaso com as mesmas, fez um relato
sobre o dia da mulher e citou a importância das mesmas, falou sobre
o pátio da zona azul, dizendo não haver na lei legislativa nada sobre a
mesma, pedindo o término da mesma. O vereador José Moreirasaudou a todos, falou da indicação do dia do cliente na pauta de hoje,
citando

a

importância

do

mesmo.

O

vereador

Reginaldo

Damasceno- saudou a todos, disse que a problemática do calçamento
foi

do

antigo

gestor,

afirmou

que

as

lixeiras

também

eram

responsabilidade da gestão anterior, voltou a falar sobre o problema
do pátio empresa zona azul, dizendo que a culpa é da antiga gestão.
O vereador Renildo de Miranda- saudou a todos, falou do trabalho
do vereador ser bem maior aqui, lembrando que vereador trabalha 24
horas por dia, falou sobre o pagamento do seguro safra, dizendo que
o mesmo no seu período não era mais secretário, pediu transporte

escolar para a zona azul, questionou de quem é a obrigação com as
estradas, falou da necessidade de carros pipas, pediu limpeza de
tanques. O vereador Jean Carlos Cardoso- saudou a todos, falou
sobre reunião realizada nesta casa, diz não ser a primeira, porém
nunca viu vereadores nessa casa, lembrando que só apareceram
depois de outubro, citou reunião dos conselhos, lembrando que está
esperando as atas das mesmas, disse que a limpeza das creches e
escolas irá começar na próxima semana, falou sobre o pátio dizendo
ser contra o mesmo, falando de taxas abusivas, explicou a situação do
seguro safra perguntando se o governo anterior queria que até as
inscrições o governo atual fizesse, citando outras situações onde deu
respostas. Na ordem do dia foram colocadas em discussão e votação:
parecer da comissão de justiça e redação favorável a indicação nº 001,
002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013 –
aprovadas por unanimidade, por fim, os trabalhos foram encerrados e
para constar, o 1º secretário mandou lavrar a presente ata que depois
de lida e aprovada será assinada, Sala das Sessões em 07 de marco
de 2017. Na fala da vereadora Edylene ela diz que o vice-prefeito
também pede o termino da zona azul.

