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Ata da 1º audiência pública realizada neste primeiro período
legislativo na Câmara Municipal de Serrinha, estado da Bahia.

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às
dezenove horas na sede da Câmara Municipal de Serrinha, estado da
Bahia, aconteceu esta audiência pública conforme requerimento
dos vereadores Alexandro Menezes e Reginaldo Damasceno
com o objetivo de discutir a zona azul e o pátio de veículos. O
presidente Radson Rogério anuncia a abertura da audiência e passa a
palavra para o 1º secretário, onde o mesmo convida os vereadores
bem como autoridades a comporem a mesa, sendo eles: José Moreira,
Flávio Ferreira, Jorge Gonçalves, Rosineide Lima, Renildo de Miranda,
Edylene Ferreira, Alexandre Menezes, Laedson Santiago, Radson
Rogério, José Reis, Reginaldo Damasceno, Reginaldo Mota, Jean Carlos
Cardoso, Magneide Maria, Mariana Cunha, José Raimundo, Alexandre
Lima, Clarice Almeida – advogada da empresa, Sr. Alberto Moreira –
diretor da empresa, Sr. Eduardo Figueiredo – sócio da empresa, Dr.
Cyro Novais, Sr. Geovani Queiroz, Tatiane Xavier – diretora da
empresa, Sr. Sidney Andrade Cunha – gerente da empresa, Sr. Antônio
Luciano Carneiro – diretor da CIRETRAN, Dr. Hidelbrando Alves –
delegado da 15º CORPIN, Inspetor Joel Alves de Morais – Policial
Rodoviário Federal, Dr. Ivana Santana – diretor da controladoria do
município, Sr. Fernando de Souza – representando Jean Santos, diretor
da UNEB, Sr. Waldson Abreu – Ouvidor Geral do município. O 1º

secretário usou a tribuna onde deixou sua opinião em relação à zona
azul lembrando que a mesma precisa ser melhorada, assim como o 1º
sec. Alexandre Menezes, o vereador Reginaldo Damasceno também
usou a palavra onde também deixou sua indignação com o pátio da
zona azul e a maneira que a população serrinhense está sendo tratada,
usou a tribuna o presidente da empresa da zona azul onde apoiou a
maneira de trabalho da empresa, usou a palavra, Geovane Queiroz –
sec. de desenvolvimento, onde falou da crise que passa o país, dizendo
que a zona azul muito contribui para a queda nas vendas, Srº Joel
Morais também usou a tribuna, onde deixou sua opinião contra a zona
azul, o vice-presidente também usou a palavra, digo vice-prefeito
Adalberto Dutra, onde citou números negativos contra a Zona Azul, e
deixou sua opinião totalmente contrária à mesma, disse que a mesma
precisa acabar. Os vereadores usaram da palavra, deixaram seus
questionamentos, fizeram suas perguntas aos representantes da zona
azul, cada um também deixou sua opinião sobre, em tempo a
população fez seus questionamentos e foram respondidos, saíram tais
encaminhamentos: Aumentar a tolerância, vagas rápidas, contra
partida, rever tarifas do pátio, deslocamento mínimo de junho, diminuir
as ruas da zona azul, cabine à vista, as acomodações do pátio para os
donos dos veículos verem o PDDV, rever as cobranças das diárias e por
fim os trabalhos foram encerrados. E para constar, eu Carla Firmo
lavrei a presente ata que depois de lida será assinada na sala das
sessões em 04 de abril de 2017.

