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Ata da 13ª Sessão Ordinária do
2º

período

Legislativo

da

Câmara municipal de Serrinha,
estado da Bahia.
Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e
dezessete, às dezessete horas na sede da Câmara municipal de
Serrinha estado da Bahia, realizu-se esta sessão sob a presidência do
Verº Radson Rogério e com a presença dos seguintes vereadores:
Magneide Maria, Rosineide Lima, Jorge Gonçalves, Jean Carlos
Cardoso, Alexandro Menezes, Mariana Cunha, José Reis, Reginaldo
Damasceno, José Moreira, Edylene Ferreira, José Raimundo, Alexandre
Lima Júnior, Flávio Ferreira, Laedson Santiago, Reginaldo Mota,
Renildo de Miranda. 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: Lei nº 1.158, 1.159, 1.160/2017. Parecer
da Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento favorável
ao projeto de Lei Executivo nº 007/2017, Parecer da Comissão de
justiça e Redação e de Educação, Obras e Serviços Públicos favorável
ao projeto de Lei Legislativo nº 026/2017, Parecer da Comissão de
Justiça e Redação favorável às Indicações nº 275, 276, 277, 278, 279,

280/2017, Moção de Aplauso direcionada ao Srº Aldo de Almeida,
Jonathan Dantas e professora Selma, Moção de Repúdio direcionada à
empresa São Matheus, Projeto de Lei Executivo nº 008, 006/2017,
Projeto de Lei Legislativo nº 031/2017, 032, 033/2017, Projeto de
Resolução nº 023/2017, Indicações nº 281, 282, 283, 284, 285, 286,
287/2017. Passando para o Grande Expediente, usaram da palavra os
Edis: O vereador José Raimundo – saudou a todos, disse que está
no caminho certo e que não foi eleito para defender grupo e sim foi
eleito para defender o povo Serrinhense, disse que o CRAS da rodagem
está servindo de cabide de emprego, disse que a gestão não tem
compromisso com o povo, citou fato ocorrido de uma casa que pegou
fogo, porém não achou apoio da gestão deixando sua indignação, citou
fato

também

da

cidadão

serrinhense

que

se

encontrava

em

Florianópolis e o mesmo não teve apoio da gestão para retornar para
sua

terra

citando

ajuda

desse

vereador;

O vereador Jorge

Gonçalves – saudou a todos, lembrou a semana de luta das pessoas
com deficiência, lembrou fala do vereador José Raimundo se
solidarizando com o mesmo, citou evento ocorrido no CETEPS onde
trataram a situação do açude do gravatar dizendo que situação de tal
importância era pra está todas as secretarias e isso não aconteceu,
pediu apoio dos vereadores com problema de esgoto na Colina das
Mangueiras; A vereadora Magneide Maria – saudou a todos, falou
de visitas feitas a algumas comunidades rurais, elogiando situações
encontradas, parabenizou o corpo de funcionários e a direção da
Creche entre outras, porém disse ser uma falta de vergonha o que
encontrou na comunidade de Subaé lembrando gestões anteriores
dizendo que essa gestão não tem culpa; O vereador Reginaldo Mota
– saudou a todos, falou da importância de audiencia pública realizada
nesta casa citando a luta dos deficientes, deixando seu repúdio com
funcionários da empresa São Matheus que não quis levar o presidente
do Conselho dos deficientes no ônibus, falou sobre apreensão de motos
“cinquentinhas” deixando sua opinião pedindo à gestão providências;

A vereadora Edylene Ferreira – saudou a todos, disse que o prefeito
não manda na cidade e muito menos na Câmara, lembrando que o
vereador é o político mais próximo da população, convidou a todos para
a inauguração da sala da UVB na Assembleia Legislativa da Bahia,
pediu autonomia e independência da Câmara, disse que as escolas
estão com luz cortada e algumas merendas estragando; O vereador
Renildo Miranda – saudou a todos, falou de fato ocorrido com
deficiente em nossa cidade, onde funcionários da empresa São
Matheus não quiseram transportá-los deixando sua indignação, disse
ser criminoso o corte do orçamento no governo federal, citando
números, deixando seu repúdio com essa situação, citando a corrupção
no partido do PMDB, disse não ver no orçamento recurso para
construção de cisternas, parabenizou o encascalhamento nas estradas,
porém, lembra que já estamos em 09 meses e têm várias estradas
sem fazer, deixou seu apoio com discurso do Verº José Raimundo; O
vereador Jean Carlos – saudou a todos, parabenizou audiências
realizadas nesta casa para tratar das pessoas com deficiência,
parabenizou as autoridades do trânsito pelo setembro amarelo, citando
várias ações realizadas, pedindo que faça campanha educativa nas
rádios, convidou a todos para o mutirão da cidadania na Cidade Nova
dois,

agradeceu

a

extensão

de

rede

de

energia

a

algumas

comunidades, lembrando também de encascalhamento nas estradas
das comunidades, parabenizou a gestão pelos serviços na av. ACM. Em
tempo, usou a tribuna, a Dr. Mônica Martinele, onde falou do seu
projeto citando a importância, falando sobre o setembro lilás. Na
órdem do dia, foram colocados em discursão e votação: Lei nº 1.158,
1.159, 1,160/2017 – aprovada por unanimidade. Lei do Executivo nº
008/2017 – aprovada por unanimidade, parecer da Comissão de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de
Lei Executivo nº 007/2017 – aprovada por unanimidade, Parecer da
Comissão de Justiça e Redação favorável às Indicações nº 275, 276,
277, 278, 279, 280/2017 – aprovadas por unanimidade, Moção de

Aplauso direcionada a Aldo Almeida, Jonathan Dantas, professora
Selma – aprovada por unanimidade; Moção de Repúdio direcionada à
empresa São Matheus – aprovada 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 28 de setembro de 2017.

