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Ata da 4º Sessão Ordinária
do 1º Período Legislativo da
Câmara
Municipal
de
Serrinha Estado Bahia.

Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e dezoito, as
dezenove horas na sede do poder legislativo de Serrinha Estado da
Bahia, foi realizado esta Sessão Ordinária sob a Presidência do
Vereador Radson Rogério Pires da Silva, e com a presença dos
seguintes vereadores: 1º Vice- Presidente José Réis da Silva, 1º
Secretário Alexandro dos Réis Menezes, 2º Vice-Presidente Reginaldo
Damasceno Santana, 2º Secretário Laedson Santos Santiago, Edylene
Lopes Ferreira, Renildo de Miranda, Rosineide da Silva Lima Souza,
Jorge Gonçalves de Oliveira, Flávio Ferreira Gomes, Mariana Cunha
Vilalva Ribeiro, Reginaldo de Oliveira Mota, Jean Carlos Cardoso Silva,
Magneide Maria de Oliveira, José Moreira de Souza Filho, José
Raimundo Barbosa dos Santos, Alexandro Lima Araújo Junior, O Sr.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 apresentados correspondências diversas, Indicações
nº 012, 013, 014, 015, 016/2018, Moções de aplausos direcionadas a:
Rosimeire Pereira Dos Santos, Eremita Ferreira Duarte, projeto de Lei
do Executivo 002/2018. Passando para o Grande Expediente usaram
da palavra os Edis: O vereador Jorge Gonçalves de OliveiraSaudou a todos, voltou a falar do ordenamento da rede escolar
lembrando a angustia do povo em cada comunidade, deixou sua
insatisfação com a falta de diálogo da gestão com a população, citando
vários exemplos, falou em nome de várias comunidades pedindo
cautela, pediu iluminação pública e melhora nas estradas, deixou sua
insatisfação com a reformulação do cardápio escolar sem uma

conversa com a comissão de educação e com entidades responsável.
O vereador Flavio Ferreira- Saudou a todos, falou da necessidade
de organizar a rede municipal, porem pede dialogo da gestão com as
comunidades, disse esperar que a gestão reveja algumas situações na
comunidade do cajueiro, pediu que quadra poliesportiva naquela
comunidade funcione, O Vereador José Raimundo- Saudou a, todos,
parabenizou a organização do Bahia da Rodagem lembrando que o
esporte ajuda a sociedade em vários aspectos, agradeceu ao líder do
governo por respostas dada a algumas indicações de sua autoria, pediu
união dos vereadores para tentar ajudar o povo, solicitou limpeza na
entrada da cidade, O Vereador Alexandre Lima Junior- Saudou a
todos, chamou a atenção para o transito de Serrinha no que concerne
a pintura de redutores de velocidade e passagens de pedestre, pediu
que reveja a questão do atraso de pagamento dos funcionários da
empresa trânsito, convidou a todos para campeonato da lixa onde citou
a beleza do evento, pedindo evento de paz, agradeceu o secretário
Misael Cunha Neto por serviços no bairro do CSU, A Vereadora
Rosineide Lima- Saudou a todos, parabenizou toda diretora do Bahia
da Rodagem pelo evento de futebol que ocorreu naquele local, falou
sobre fechamento de escolas em algumas comunidades fazendo um
apelo ao líder do governo sobre a situação, lembrou do ordenamento
que acontece na gestão anterior dizendo ser também necessário agora,
porém lembra que não está de acordo a maneira que está sendo feita,
pediu que a secretaria escute o povo, falou de indicação de sua autoria
na pauta de hoje citando a importância da mesma, O Vereador
Reginaldo Mota- Saudou a todos, disse que ordenação da rede
precisa ser discutida com a população, disse que as coisas não pode
ser feita de qual quer jeito, disse que as comunidades não estão
aceitando esta situação, pediu respeito pelos vereadores, parabenizou
o secretario de infraestrutura pelos retornos nas indicações, agradeceu
o trabalho que está sendo feito na Ba 409 A Vereadora Edylene
Ferreira- Saudou a todos, falou sobre a triste realidade do nosso
município, falando de cortes de salário dos professores no ano passado,
citou visita a algumas escolas e creches do município onde observou
que não tinha merenda escolar, citou problema em várias
comunidades, deixou sua insatisfação com fechamento de escolas sem
dialogar com o povo, pediu que a sessão do dia 08 seja voltada as
mulheres pela passagens do seu dia, O Vereador Jean CarlosSaudou a todos, destacou a atuação da polícia militar, lembrando do
assalto ocorrido na mineradora, disse que tudo ocorreu bem, pediu
melhoria para a polícia militar, citou fechamento de escolas a nível de
estado e lembrou da gestão passada que muito fechou escola, O
Vereador Laedson Santiago- Saudou a todos, parabenizou o Bahia
da Rodagem pelo evento, parabenizou o campo feito naquela
comunidade, lembrou também de assalto ocorrido na mineradora,

parabenizou o 16º batalhão e toda polícia militar pelo desfecho da
situação, agradeceu a conclusão de obras indicação este vereador; O
Vereador Renildo de Miranda- Saudou a todos, deixou sua
indignação com a atuação da gestão, disse não ser contra o
ordenamento das escolas e sim e contra a forma que está sendo feita,
pediu respeito com os representantes das associações e a população
em geral, falou da escola construída na comunidade do cajueiro bem
como quadra poliesportiva e cisternas entre outras, tudo isso na gestão
do PT, deixou seu repúdio com fechamento de escolas, pediu pintura
das faixas de pedestre, pediu que o presidente reveja o acesso do
vereador no tribunal de contas do município, parabenizou o governo
Ruy Costa pela manutenção da BA 409, O Vereador Alexandro dos
Réis Menezes- Saudou a todos, deu algumas informação sobre
reunião e evento da gestão, falou de reunião da gestão com a diocese
no que concerne a preparação para a semana santa, deu também
respostas as indicações dos vereadores, falando das reivindicações de
cada vereador ao tempo que respondia aos mesmos, Em tempo foi lida
uma reivindicação da comunidade de campo limpo onde trata a
situação do ordenamento das escolas, O Vereador Radson RogérioSaudou a todos, questionou se as pinturas das faixas de pedestre bem
como dos redutores de velocidade e obrigação da prefeitura ou da
empresa que administra a zona azul? Deixou sua insatisfação com a
maneira que os vereadores estão sendo tratados pelos diretores, disse
da necessidade de ordenar as escolas porem pede dialogo, Na Ordem
do Dia foram colocados em discursão e votação: Moções de Aplausos
direcionadas a: Rosimeire Pereira Dos Santos, Eremita Ferreira
Duarte,- Aprovada por unanimidade, Por fim os trabalhos foram
encerrados e para contar o primeiro secretario mandou lavra a
presenta Ata que depois de lida e aprovada será assinada, Sala das
Sessões em 01 de Marco de 2018.

