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Ata

da

12ª

Sessão

Ordinária do 2º período
Legislativo
municipal

da
de

Câmara
Serrinha,

estado da Bahia.
Aos vinte e um 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 Vereador Radson Rogério e com a presença dos seguintes
vereadores: Reginaldo Damasceno, Mariana Cunha, José Reis, José
Moreira, Edylene Ferreira, Alexandre Lima Júnior, Jean Carlos, Jorge
Gonçalves, Magneide Maria, Rosineide Lima, Alexandro Menezes,
Flávio Ferreira, José Raimundo, Laedson Santiago, Renildo de
Miranda, Reginaldo Mota. 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 Executivo nº 005/2017;
Moção de Aplausos direcionada à TV Bahia; Moção de Repúdio
direcionada à empresa de telefonia TIM; Parecer da Comissão de
Justiça e Redação favorável às Indicações nº 261, 262, 263, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274/2017; Indicações nº

279, 280/2017; Projeto de Lei Executivo nº 007/2017. Usou da
palavra o diretor de esporte José Trabuco, onde veio falar de sua
pasta, prestou conte de oito meses de trabalho. Passando para o
Grande Expediente, usaram da palavra os Edis: O vereador
Reginaldo Mota – saudou a todos, saldou os radialistas pela
passagem do seu dia, agradeceu a reabertura da creche em algumas
comunidades, falou sobre o dia de luta dos deficientes em nossa
cidade, parabenizou o governo do estado pela recuperação da BA 409,
pediu melhorias nas estradas e troca de lâmpadas; O vereador
Jorge Gonçalves – saudou a todos, falou sobre a reforma política
deixando sua opinião, pedindo a contribuição da UVB, citou a
inauguração da Noide Cerqueira e entrega de tratores para o nossa
cidade, disse ser justo fortalecer a agricultura familiar citando a festa
da colheita, pediu intermediação do líder do governo para a troca de
lâmpadas na rodagem, questionou ao diretor do esporte se as PPP
estão sendo legalizadas ou acordo de boca; A vereadora Mariana
Cunha – saudou a todos, falou da luta do dia do deficiente citando a
importância e pede que seja visto com dignidade todos os dias, falou
sobre a fiscalização das creches dizendo da necessidade de maiores
providências, citou as obras no CASEB e de como trouxe dignidade
para a população daquela comunidade, questionou a capoeira na
questão dos esportes em nossa cidade; A vereadora Rosineide
Lima – saudou a todos, agradeceu o Sec. pela iluminação na entrada
do Condomínio Alvorada em princesa do agreste, agradeceu o
governador pela entrega dos tratores para nossa cidade, falou sobre
mutirão de cirurgias seletivas no município de Coité lembrando que o
projeto não virá para Serrinha, pediu mais cuidado com os corpos no
hospital

municipal,

questionou

como

as

crianças

estão

se

locomovendo para o ginásio de esporte para participarem de
atividades esportivas; O vereador Flávio Ferreira – saudou a todos,
falou de mutirão de limpeza na comunidade de Cajueiro parabenizou
os radialistas pela passagem de seu dia, cobrou a reabertura da

comunidade de Serra Grande, da creche, pediu a criação de uma CPI
para investigar o ex secretário de educação; A vereadora Edylene
Ferreira – saudou a todos, fez uma ampla avaliação da zona azul
deixando sua opinião contrária da zona azul dizendo que não obteve
resposta de ofício enviada à gestão e ao Ministério Público pedindo
criação de Comissão para resolver a situação, disse que em
fiscalização, observou que as estradas não estão sendo feitas, falou
de creche, falou de creche que está sem servidor para a limpeza
pedindo providência, questionou sobre projeto que está chegando em
cima da hora e sem assinatura do prefeito; A vereadora Magneide
Maria – saudou a todos, parabenizou o dia de luta das pessoas com
deficiência, parabenizou o dia do radialista pela, digo, parabenizou o
diretor de esporte por ter vindo prestar esclarecimento da sua pasta,
colocou passagem de máquinas nas estradas, cobrou iluminação na
zona rural, pediu que seja revisto o ônibus que leva os pacientes para
serem atendidos em outra cidade, pois o mesmo anda quebrado,
pediu reabertura da creche em comunidade rural; O vereador
Alexandre Lima – saudou a todos, parabenizou o dia do radialista,
falou sobre os homicídios em nossa cidade, pedindo providências,
lembrou de compromissos firmados na audiência da Zona Azul, O
vereador Alexandre Lima Júnior – saudou a todos, parabenizou os
radialistas pela passagem do seu dia, parabenizou o ex-vereador
Trabuco por vir a esta casa falar de sua pasta, falou dobre o dia de
luta para deficientes dizendo que os hotéis de Serrinha precisam
disponibilizarem 20% das vagas destinadas para pessoas com
deficiência, falou sobre a reforma política deixando sua opinião; O
vereador Laedson Santiago – saudou a todos, falou de visita da
Comissão de educação nas creches citando a péssima situação em
que se encontram, falou sobre as máquinas citando o motivo das
estradas não estarem sendo feitas como deveriam, falou sobre o
belíssimo trabalho da Polícia Militar no combate à violência, porém
lembra que a violência vem crescendo assustadoramente, deixou sua

alegria com a parceria com o privado no esporte de nossa cidade; O
vereador Renildo de Miranda – saudou a todos, questionou ao
diretor de esporte quanto custa a Seleção hoje, se tem algum projeto
com a liga, questionou sobre a cultura, entre outras indagações, falou
sobre a falta de respostas de ofícios indagando a falta de pagamento
do município, falou sobre a maneira errada que o pátio vem
trabalhando citando documentos, pediu que a casa convide a ex
secretária para falar sobre as creches, falou que parte dos
equipamentos do hospital municipal é da UPA, disse que observou
marcas enferrujadas pedindo pelo menos pintura, disse que não tem
merenda escolar e sem transporte escolar e pediu que o ônibus volte
a rodar para alunos que estudam fora; O vereador Jean Carlos –
saudou a todos, falou sobre a capacitação dos agentes de trânsito,
pediu que os representantes do pátio cumpram o que foi colocado na
audiência pública, falou sobre a situação da cinquentinha, falando que
o governo do estado está errado, parabenizou o diretor José Trabuco
pelo desenvolvimento dos trabalhos citando a importância da sua
pasta, respondeu todos os questionamentos dos vereadores; O
vereador Radson Rogério – saudou a todos, falou sobre a
importância da TV Câmara, citou o dia de pessoas com deficiência,
lembrou também o dia do radialista, falou sobre a questão das
estradas e as chuvas quando vêm caindo em nosso município, citou
vários projetos realizados em nossa cidade, o Diretor voltou à tribuna
e respondeu às demandas, questionamentos dos vereadores. Na
Ordem do dia, foram colocadas em discussão e votação: Projeto de
Lei Executivo nº 005/2017 aprovada por unanimidade, projeto de Lei
Legislativo nº 027, 028, 029/2017 – aprovada por unanimidade,
Moção de Aplauso direcionada à TV Bahia aprovada por unanimidade,
Moção de Repúdio direcionada a empresa TIM – aprovada por
unanimidade da Comissão de Justiça e Redação favorável às
Indicações nº 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,
272, 273, 274/2017 – 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 21 de setembro de 2017. Requerimento de urgência para
tramitação do projeto de Lei do Executivo 007/2017 – aprovado por
unanimidade com 13 a favor e contrário, da Vereadora Edylene
Ferreira.

