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Ata da 11º sessão ordinária
do 1º período legislativo da
Câmara

Municipal

de

Serrinha, Estado da Bahia.
Aos onze dias do mês de abril 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
Júnior, Flávio Ferreira, José Raimundo, Laedson Santiago, Renildo de
Miranda, Reginaldo Mota, Alexandro Menezes, Jean Carlos, Jorge
Gonçalves, Magneide Maria, Rosineide Lima, Edylene Ferreira, José
Moreira, Mariana Cunha, Reginaldo Damasceno. 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
apresentadas correspondências diversas: Projeto de Lei Legislativo nº
004, 005, 007/2017; Parecer da Comissão de Justiça e Redação
favorável às indicações nº 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099,
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106/2017; Projeto de Lei Legislativo nº
008/2017; Indicação nº 107, 108, 109, 110, 111/2017; Projeto de Lei
Legislativo nº 009/2017. Passando para o grande expediente, usaram
da palavra os Edis: A vereadora Edylene Ferreira – saudou a todos,

agradeceu a Deus, à família, e aos amigos que ajudaram na eleição da
UVB, agradeceu a todos e explicou algumas situações no processo da
eleição da mesma, agradeceu ao Deputado Sandro Rege pelo apoio,
deixou sua indignação com a fala do vice-prefeito na audiência da Zona
Azul lembrando que a mesma não foi financiada por ninguém; O
vereador Alexandre Lima Júnior – saudou a todos, parabenizou os
eventos que aconteceram no fim de semana, lançamento do livro de
Ricardo Ismael, e votação da UVB, falou de visita feita ao CAPENE
ressaltando a importância do projeto, citando melhorias para o mesmo;
A vereadora Rosineide Lima – saudou a todos, falou sobre o
financiamento do livro do jornalista Ricardo Ismael, parabenizou a
vereadora Edylene pela vitória na UVB, falou sobre a reeleição do
presidente do partido dos trabalhadores, pediu que o líder do governo
interceda no que concerne a melhorias das estradas, pediu conclusão
das obras na rodagem, pediu iluminação nas comunidades; O
vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos, parabenizou a
vereadora Edylene pela vitória na UVB, falou sobre a posse dos
ministros evangélicos em nossa cidade, pediu troca de lâmpadas, falou
sobre o processo de eleição do Partido dos Trabalhadores, falou sobre
desencontros da gestão sobre a audiência da Zona Azul, disse que não
existe secretário de indústria e comércio, como assim foi apresentado
o secretário, falou sobre a situação do país com relação a Lava Jato; O
vereador Flávio Ferreira – saudou a todos, parabenizou a vereadora
Edylene pela conquista na UVB, questionou a fala do vice-prefeito no
que concerne à ajuda do comércio para os vereadores, falou sobre
aragem de terras, pedindo que as mesmas aconteçam por orientação
das sessões, falou sobre transporte escolar na zona rural pedindo
providências, disse não concordar que o campeonato dos amigos não
aconteça; O vereador José Moreira – saudou a todos, parabenizou
a vereadora Edylene pela vitória na UVB, falou sobre a União dos
Vereadores, falou sobre o banho de luz nossa cidade, disse que os
vereadores estão trabalhando e aos poucos tudo vai dar certo; O

vereador Alexandro Menezes – saudou a todos, parabenizou a
vereadora Edylene pela vitória na UVB, falou sobre a audiência aqui
realizada citando a importância da mesma, falou sobre evento do
lançamento do livro de Ricardo Ismael citando sua importância, falou
sobre reunião em comunidade de nossa cidade onde tratou sobre
banco de sementes, falou sobre a péssima situação da regulação do
estado, falou sobre momento que acontecerá com Drº especialista em
microcefalia; O vereador José Raimundo dos Santos – saudou a
todos, falou sobre reportagem em rádio citando o nome dos vereadores
da rodagem, porém o mesmo diz que já tem várias indicações e
encaminhamentos nesta casa deixando claro o trabalho do vereador, e
pediu que as pessoas que deram entrevista venham a esta casa ver o
trabalho dos vereadores, parabenizou Edylene e Ricardo Ismael pelos
eventos que aconteceram no fim de semana; O vereador Reginaldo
Damasceno– saudou a todos, parabenizou Edylene pela vitória na
UVB,

parabenizou

o

lançamento

do

livro

de

Ricardo

Ismael,

parabenizou a audiência da Zona Azul, disse ser vergonhoso o estado
devolver um paciente com apendicite, pediu coerência nas blitz em
nossa cidade; O vereador Laedson Santiago – saudou a todos,
parabenizou a vereadora Edylene pela conquista na UVB, fez uma
explanação sobre as blitz que vêm acontecendo em nossa cidade
dizendo que irá averiguar a situação junto ao comandante; O
vereador Renildo de Miranda– saudou a todos, falou sobre a eleição
do partido do Partido dos Trabalhadores, parabenizou a vereadora
Edylene pela eleição na UVB, falou sobre a audiência pública da Zona
Azul dizendo que os empregos da prefeitura são indicações de
vereadores, deixou seu repúdio, convocou o secretário de agricultura
a vim a esta casa apresentar ações da sua secretaria, pediu distribuição
de sementes e aragem de terras, pediu melhorias nas estradas de
nosso

município,

pediu

iluminação

para

a

Zona

Rural,

pediu

transportes para escolas e creches da Zona Rural; O vereador Jean
Carlos Cardoso– saudou a todos, parabenizou a vereadora Edylene

pela eleição à presidência da UVB, falou da necessidade de revitalizar
a nossa cultura, pediu que se coloque em prática os encaminhamentos
da audiência da Zona Azul, falou sobre a situação das blitz realizadas
em nossa cidade dizendo que as mesmas estão respaldadas pela lei,
disse que as metas estão sendo executadas com paciência em relação
à iluminação pública, pediu que a gestão anterior passe as informações
necessárias ao TCM, disse que na Zona Azul faltou diálogo do viceprefeito com o prefeito sobre a representação do mesmo; O
presidente Radson Rogério – saudou a todos, parabenizou a
vereadora Edylene pela vitória na UVB, falou sobre o lançamento do
livro de Ricardo Ismael, agradeceu à gestão por estar reiniciando a
operação tapa buraco, bem como a iluminação pública melhorada,
colocou-se à disposição em relação a Zé Carlos com o campeonato dos
amigos, falou sobre visitas do exército em nossa cidade, onde irá
fechar convênio com distribuição de água com carros pipas. Na ordem
do dia, foram colocados em discussão e votação: Projeto de Lei
Legislativo nº 004, 005, 007/2017 – aprovados por unanimidade,
Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável às Indicações nº
092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106/2017 – aprovadas por unanimidade. Por fim, os trabalhos
foram encerrados e, para constar, o 1º secretário mandou lavrar a
presente ata que depois de lida será assinada na sala das sessões em
11 de abril de 2017. Em tempo, justificar as ausências do vereador
José Reis, acrescentar na fala da vereadora Edylene que quem tem
legitimidade em representar o prefeito é o vice-prefeito e na ausência
dos dois, o presidente da câmara.

