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Ata da 10ª Sessão Ordinária
do 2º período Legislativo da
Câmara

municipal

de

Serrinha, estado da Bahia.
Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete,
às dezenove horas na sede da Câmara municipal de Serrinha, estado
da Bahia, realizou-se esta sessão sob a presidência do Vrº Radson
Rogério e com a presença dos seguintes vereadores: Edylene Ferreira,
José Moreira, José Reis, Mariana Cunha, Alexandre Menezes, Jean
Carlos, Jorge Gonçalves, Magneide Maria, Rosineide Lima, Alexandre
Lima Júnior, Flávio Ferreira, Laedson Santiago, Renildo de Miranda,
Reginaldo Mota. O preseidente 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: Moção de Pesar direcionada à família de
Mário Pereira, Moção de Aplauso direcionada à União dos Vereadores
da Bahia pelo encontro de parlamentares, Indicações nº 272, 273,
274/2017. Usou da palavra Jackson Professor do CETEPS, onde
agradeceu a Moção de Aplauso. Passando para o Grande Expediente,
usaram da palavra os Edis: A vereadora Rosineide Lima – saudou a

todos,

parabenizou

a

família

Serra

pela

vaquejada,

falou

da

importância do evento da UVB, falou de reunião com o conselho de
educação, onde discutiu a questão das drogas, lembrou que todo
cidadão é um ser político, falou da importância da iluminação no bairro
da rodagem, onde pede saneamento básico; A vereadora Edylene
Ferreira – saudou a todos lembrando que em sua fala na sessão
anterior falou que a Secretaria de Educação tem uma equipe
competente e não brilhante, porém diz que ainda não viu competência
por parte da Secretaria deixando seu repúdio, voltou a lembrar do
convite feito em nove de março para a mesma vir a esta Casa,
agradeceu pelo evento da UVB e a importãncia do mesmo; O vereador
Jorge Gonçalves – saudou a todos, falou da importância do encontro
da UVB, pediu iluminação para a Rodagem, disse que todo cidadão é
político, disse que às creches inacabadas os recursos estão vindo; O
vereador Reginaldo Mota – saudou a todos, deixou sua alegria por
hoje ter merenda e transporte nas escolas, pediu melhoras nas
estradas, parabenizou o encontro dos prefeitos em nossa cidade, pediu
iluminação e agradece a iluminação que já foi feita; O vereador
Laedson Santiago – saudou a todos, agradeceu e parabenizou à Sec.
Luana por ter vindo a esta casa prestar esclarecimento, parabenizou a
Vrª Edylene pelo encontro da UVB citando sua importância, disse que
a apreensão

de

responsabilidade,

motos “cinquentinhas” está sendo
porém

diz

que

está

errada

a

feita com

maneira

de

funcionamento do “Pátio”, pediu união dos vereadores no que concerne
à fiscalização do “Pátio” deixando seu repúdio; O vereador Renildo
de Miranda – saudou a todos, parabenizou o evento da Vaquejada de
Serrinha bem como à VR.ª Edylene Ferreira pelo evento da UVB em
nosso município, citou a deselegância da Secretaria de Educação com
algumas cituações pedindo que se fale a verdade e dizendo que a
Secretaria fêz politicagem nesta casa lembrando que todo cidadão é
político, agradeceu à representante do CAR e ao governador Rui Costa
pela construção das barragens, pediu sensibilidade na compra de

produtos da agricultura familiar, deixou sua insatisfação com a falta dp
SISMOS nesta casa, deixou sua indignação com o Pátio em nossa
cidade, disse que irá fiscalizar a gestão; O vereador Radson Rogério
– saudou a todos, deixou sua indignação com o Pátio dizendo que é
preciso um providência com tal situação. Na Ordem do dia, foram
colocadas em discussão e votação: Moção de Pesar direcionada à
família de Mário Felipe Pedreira – aprovada por unanimidade, Moção
de Aplausos direcionada à União dos Vereadore da Bahia – aprovada
por unanimidade. Por fim, os trabalhos foram encerrados e para
constar, o 1º secretário mandou lavrar a ata que depois de lida será
assinda na sala das sessões em 14 de setembro de 2017.

