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Ata da 5º sessão ordinária do
1º

período

legislativo

da

Câmara Municipal de Serrinha,
Estado da Bahia.
Aos quatorze dias do mês de março 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: Alexandre Lima,
Flávio Ferreira, José Raimundo, Laedson Santiago, Renildo de Miranda,
Reginaldo Mota, Alexandre Menezes, Jean Carlos Cardoso, Jorge
Gonçalves, Magneide Maria, Rosineide Lima, Edylene Ferreira, José
Moreira, José Reis, Mariana Cunha, Reginaldo Damasceno. O
presidente declarou aberta a sessão e inicia-se com a leitura da ata da
sessão anterior ficando aprovada por unanimidade dos presentes. No
pequeno expediente foram apresentadas correspondências diversas,
parecer da Comissão de Justiça e redação favorável às indicações nº
014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026,
027, 028, 039, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036/2017, indicação nº
037, 038, 039, 040, 041, 042, 043/2017, projeto de lei legislativa nº
002/2016, 003/2016, projeto de lei legislativo nº 002/2016, 003/2016,
projeto de lei legislativo nº 004/2016, projeto de resolução nº
002/2017, projeto de lei legislativo nº 005/2016. A palavra foi
franqueada ao Sr. José Carlos – que falou sobre o campeonato dos
amigos, onde pediu apoio para os mesmos. Passando para o grande
expediente, usaram da palavra os vereadores: A vereadora
Rosineide Lima – saudou a todos, parabenizou o prefeito Adriano pela
pedra fundamental do SENAI, bem como o empresário Vardinho Serra

pela doação do terreno, parabenizou o coordenador Levi, parabenizou
o aniversário da agricultura familiar, falou sobre pedidos encaminhados
ao secretário Neto através de ofício onde já obteve resposta de um dos
ofícios, agradecendo aos mesmos, citando várias situações, falou de
indicação de sua autoria na pauta de hoje citando a importância das
mesmas, O vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos,
parabenizou as entidades que participaram da audiência que aconteceu
nesta casa homenageando a mulher, falou sobre a luta no dia 15 de
março em defesa dos nosso direitos, pedindo a presença de todos,
falou da chegada do SENAI através do prefeito Osni, pedindo que essa
parceria continue, A vereadora Edylene Ferreira – saudou a todos,
lembrou do movimento que acontecerá amanhã nesta cidade,
agradeceu à vereadora Rose pela indicação para aferimento nas
escolas, falando da sua importância, questionou sobre a péssima
qualidade do cardápio escolar, dizendo que a mesma foi verificada a
situação, O vereador Flávio Ferreira – saudou a todos, falou sobre
a importância da liga dos amigos dizendo não entender o porquê desse
campeonato não existir, falou da honestidade de José Carlos, pediu
que tivesse uma renovação do convênio para o mesmo, falou de sua
indicação na pauta de hoje, O vereador Renildo de Miranda –
saudou a todos, parabenizou as mulheres pela audiência pública, bem
como as entidades, parabenizou a aragem da agricultura, voltou a
cobrar planejamento das secretarias, denunciou funcionários do
município em horário de expediente fazendo trabalho para pessoas
particulares, falou sobre visita feita por vereadores em secretarias, em
escolas, dizendo que os vereadores estão aqui para dar voz ao povo,
convidou a todos para o evento de amanhã, falou sobre o congresso
golpista que está instalado em nosso país. O vereador Jean Carlos
Cardoso – saudou a todos, parabenizou o prefeito Adriano e o viceprefeito Berg pela pedra fundamental do SENAI, agradeceu ao
empresário Vardinho pela doação do terreno, falando da importância
do SENAI para a nossa cidade, falou do apoio dado a José Carlos para
o campeonato dos amigos dizendo que está à disposição, parabenizou
o secretário Neto pelo trabalho desenvolvido à frente da secretaria,
falou que já começou a limpeza dos açudes e aguadas em nosso
município. Na ordem do dia foram colocadas em discussão e votação:
parecer da comissão de justiça e redação favorável as indicações nº
014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026,
027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036/2017 – aprovadas
por unanimidade dos presentes e assim os trabalhos foram encerrados
e para constar o primeiro secretário mandou lavrar a presente ata que

depois de lida será assinada na sala das sessões em 14 de março de
2017. Na fala da vereadora Edylene inclui-se que no cardápio escolar
estava disponível salsicha, falando que não sabe quem é a
nutricionista. A vereadora Rosineide pede que acrescente a
importância do prefeito Osni na obra do SENAI para nossa cidade, nas
falas do vereador Renildo de Miranda ele pede que acrescente que a
sessão anterior foi dito que todas as máquinas estavam quebradas,
porém diz que não estão todas quebradas, pois as mesmas estão
trabalhando.

