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Ata da 8º Sessão Ordinária do
1º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos quinze 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 José
Reis da Silva, e com a presença dos seguintes vereadores:, 1º
Secretário Alexandro dos Réis Menezes, 2º Vice-Presidente Reginaldo
Damasceno Santana, 2º Secretário Laedson Santos Santiago, Renildo
de Miranda, Rosineide da Silva Lima Souza, Jorge Gonçalves de
Oliveira, Flávio Ferreira Gomes, Reginaldo de Oliveira Mota, Jean Carlos
Cardoso Silva, 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, Lei 1.175 1.176/2018,
Moções de aplausos direcionado ao Major Marcelo Sub tenente do 16ª
Batalhão da Policia Militar e Aspirante Oficial Rutemberg Borges,
Indicações Nº 027, 028, 029, 030/2018, Passando para o Grande
Expediente usaram da palavra os Edis: O vereador Reginaldo MotaSaudou a todos, solicitou encascalhamento nas estradas justificando
que as chuvas prejudicaram as mesmas, pediu iluminação pública,
parabenizou o calcamento que será feito em Vila de Fatima, Parque
Santana entre outras comunidades, solicitou lista de ruas que
receberaa a pavimentação, solicitou doação de peixes na Semana
Santa, O Vereador Alexandre Lima Junior- Saudou a todos, falou
sobre jogo que aconteceraa em Barrocas onde a equipe de Serrinha
também jogaraa, falou sobre vídeo que postaram na internet sobre a

zona azul, deixando sua indignação com algumas situações, entre elas
ponto fixo e altos valores cobrado pela mesma, disse não concordar
com a festa de São Joao no estádio Mariano Santana porem diz ser a
favor da festa em outro local. A Vereadora Rosineide Lima- Saudou
a todos, lembrou que as creches são para crianças onde as mães
precisam trabalhar, denunciando que tem creche que está dispensando
as crianças meio dia, pediu reposição de lâmpadas visto que aqui foi
votado aumento de iluminação pública deixa claro que iluminação
ajuda a combater a violência, deixou sua indignação com o projeto no
município vizinho onde foi retirado direitos dos professores, lamentou
o assassinato de Marielle vereadora de do Rio de Janeiro. O Vereador
Jorge Goncalves- Saudou a todos, justificou a ausência do mesmo na
prestação de contas do município, colocou que não ficou satisfeito com
reunião para falar do ordenamento das escolas, disse não concordar
com festa de São João lembrando de vários problemas que o município
enfrenta, falou da situação problemática que passa os feirantes de
nosso município, deixando sua indignação e pedindo respeito para os
mesmos. O Vereador José Raimundo- Saudou a todos, citou a
situação que se encontra os feirantes de nosso município pedindo
respeito para os mesmos, lembrando o quanto está sendo difícil
arranjar emprego em nosso país, lembrou do problema de enchente
no bairro da Rodagem e pediu iluminação pública. O Vereador Jean
Carlos Cardoso- Saudou a todos, falou que ouviu o desabafo de algum
feirantes e levou as demandas para o secretarioo onde o mesmo disse
que já está tentando resolver o problema, lembrou que tinha 4
vereadores na prestação de contas e parabenizou o prefeito pelo valor
gasto na saúde, falou sobre a luta constante pelo seus direitos na
Policia Militar dizendo estar protegido pela constituição Federal. O
Vereador Renildo de Miranda- Saudou a todos, pediu que mude a
dinâmica do local de jogo de futebol nas comunidades rurais,
denunciou situações que ocorreu na secretaria de educação citando
carta anônima onde pede que seja averiguado, solicitou melhorias nas
estradas, disse que a máquina da agricultura está sendo utilizada pela
secretaria de infraestrutura, falou que sabe da necessidade do
fechamento de algumas escolas poreem não concorda com a maneira
que está sendo feita, disse que o prefeito está sendo irresponsável
coma maneira que está tratando os feirantes, pediu respeito para os
mesmos, O Vereador Alexandro dos Reis Menezes- Saudou a
todos, respondeu as demandas dos vereadores, citou várias situações,
entre elas melhorias na iluminação pública, citou rua que será
pavimentada e falou data de reunião da secretaria de educação com
algum vereadores, deu respostas a algumas situações dos feirantes de
nossa cidade, citando entre elas a reforma do mercado municipal,
parabenizou as conquistas do Prefeito Adriano Lima onde diversas
vezes viajou para Brasília em busca dos mesmos, leu oficio

confirmando o convite a todos para a prestação de contas do município
do mês de fevereiro, Na Ordem do Dia foram colocados em discursão
e votação: Leis Nº 1.175, 1.176/2018- Aprovadas por unanimidade,
Moções de aplausos direcionada ao Major Marcelo Sub Comandante do
16º Batalhão de Policia Militar e Aspirante Oficial Rutemberg BorgesAprovada por unanimidade, Por fim os Trabalhos foram encerrados e
para contar o 1º Secretario mandou lavra a presente Ata que depois
de lida será aprovada e assinada, Sala das Sessões em 15 de Março de
2018.

