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Ata da 14ª 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 dezenove horas na sede da Câmara Municipal de
Serrinha, estado da Bahia, realizou-se esta sessão sob a presidência
do Verº Radson Rogério e com a presença dos seguintes edis:
Edylene Ferreira, José Moreira, José Reis, Mariana Cunha, Reginaldo
Damasceno, Rosineide Lima, Magneide Maria, Jorge Gonçalves, Jean
Carlos Cardoso, Alexandro Menezes, Flávio Ferreira, José Raimundo,
Alexandre Lima Júnior, 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 007/2017,
Projeto de Lei Legislativo nº 026/2017, Moção de Aplauso direcionada ao Sr. Raul de Almeida, professor Luiz Silva – Indicações
nº 288, 289, 290/2017, Projeto de Lei Legislativo nº 034, 035,
036/2017. Passando para o Grande Expediente, os edis: O vereador
Reginaldo Mota – saudou a todos, falou das providências cobradas

pelos donos da São Matheus, pediu melhorias nas estradas e para a
comunidade de Vila de Fátima, pediu continuidade nos serviços de
tapa buraco na Ba 409, pediu construção de sede própria da creche
de Brejo, disse que o vereador vem sempre lutando por melhorias
para a nossa cidade, O vereador Jorge Gonçalves – saudou a
todos, parabenizou a conquista

das salas da UVB, lamentou os

cortes no orçamento nacional, falou de visita ao mercado de Serrinha
citando o seu péssimo estado, pedindo melhorias, pediu relatórios
de serviços prestados em todas as secretarias, A vereadora
Rosineide Lima – saudou a todos, falou da necessidade de
iluminação pública lembrando que a mesma combate a violência no
perímetro

urbano

e

rural,

pediu

melhorias

nas

estradas

e

encascalhamento nas ruas que não tem pavimentação, pediu
retomada

da

operação

“tapa

buraco”,

falou

de

visita

ao

mercadopopular, onde encontrou uma série de problemas pedindo
providencias, O vereador Flávio Ferreira – saudou a todos,
parabenizou o Verº José Raimundo por ter ido buscar paciente de
Florianópolis para a nossa cidade, disse que precisa pensar Serrinha
como uma cidade grande pedindo que o prefeito busque recursos
com o governo federal, pediu melhorias para a comunidade de
Cajueiro citando praça, quadra, entre outras, deixou sua opinião com
relação à CPI, em relação a ex-secretária Gelcivânia Mota, O
vereador José Moreira – saudou a todos, disse que o Verº está
aqui para defender o povo, disse acreditar na administração citando
que a gestão voltou a fazer estradas e disse acreditar na
administração citando que a gestão está caminhando bem, O
vereador

Alexandre

Lima

Júnior

–

saudou

a

todos,

parabenizando o projeto “Horizonte Verde” pedindo que outros
bairros tomem como exemplo, falou de indicação de sua autoria para
melhorias em rede de esgoto na Colina das Mangueiras, citou a Copa
Serrinha, que vem acontecendo em nossa cidade, porém pede
segurança para o mesmo, agradeceu ao Sec. Misael Neto pelo

serviço na estrada Cajueiro Grande, convidou a todos para
campeonato no CSU, O vereador José Raimundo – saudou a
todos, fez um relato sobre a situação do paciente que o mesmo foi
buscar em Florianópolis deixando claro que a sua ambulância, quem
sustenta é o povo e que a gestão nada fez, disse que não está aqui
para agradar à gestão e sim ao povo, que foi quem o elegeu, disse
que a gestão não olha para os carentes, A vereadora Mariana
Cunha – saudou a todos, parabenizou a 1ª Dama pela passagem do
seu aniversário, parabenizou a semana de lluta das pessoas com
deficiência, lembrou visita feita a algumas comunidades citando o
bom trabalho do corpo de funcionários de algumas comunidades,
citou também as dificuldades em outras, convidou a todos para o
mutirão da cidadania na comunidade de Cidade Nova, A vereadora
Edylene Ferreira – saudou a todos, falou sobre corte de energia
em algumas escolas e postos de saúde, disse que esperou que
alguém comentasse, disse que o líder não conseguiu dar respostas
das suas indignações e pede que os secretários dêm respostas das
cobranças, questionou para onde vão os feirantes, falou de visita à
casa que incendiou na Rodagem, que é papel do vereador está ao
lado do povo, O vereador Alexandre Menezes – saudou a todos,
falou de projeto na pauta de hoje, projeto de sua autoria pedindo
apoio de todos os vereadores, projeto da Lei “Ficha Limpa” no que
concerne à contratação de empresa, O vereador Laedson
Santiago – saudou a todos, apelou que a secretaria de saúde possa
relocar alguns pacientes da zona rural para o posto de saúde de Vila
de Fátima, citou visita feita a algumas comunidades rurais, entre
elas Subaé, colocando as dificuldades que encontrou naquele local,
disse que as máquinas estão sempre trabalhando e que as estradas
estão sendo feitas, porém lembrou que só tem 2 máquinas,
agradeceu aguada que foi construída em nossa cidade, O vereador
José Reis – saudou a todos, parabenizou a Primeira Damapela
passagem do seu aniverssário, parabenizou a Polícia Militar pelo

evento que será realizado no dia das crianças, deixou seu repúdio
para o Congresso Nacional, com projeto que foi votado sobre o fim
das coligações, falou de audiência pública com relação à Zona Azul
e pátio dizendo que a empresa não pode cumprir nenhum dos
acordos aqui realizados, falou sobre a importância da audiência
pública aqui realizada, sobre as pessoas com deficiência , O
vereador Renildo de Miranda – saudou a todos, falou sobre os
cortes ocorridos nas escolas e postos de saúde em relação à energia
de nosso município lembrando que os vereadores são cobaias de
deputados, disse que não concorda com a maneira que a gestão está
tratando os feirantes de nossa cidade, pediu troca de lâmpadas nas
comunidades da Bomba, disse que a zona rural está às escuras, disse
de projeto de aumento na iluminação pública está tramitando nesta
casa. O vereador Jean Carlos – saudou a todos, disse ter 2 equipes
trocando lâmpadas desde o início do mandato, porém lembrou que
a antiga gestão deixou a cidade às escuras, pediu ajuda aos
vereadores, no que concerne à vinda da ronda rural, ronda Maria da
Penha, entre outras, disse que as estradas estão sendo feitas, porém
lembra que as chuvas não colaboram, falou que está acontecendo
algumas reformas no mercado, parte elétrica, pintura, entre outras,
pediu regulamentação da Lei dos moto-taxistas citando reunião que
irá acontecer, O presidente Radson Rogério – saudou a todos,
citou fato ocorrido em nosso município com deficiente físico e
empresa São Matehus convidou a todos para mutirão de limpeza na
comunidade de Cidade Nova, falou sobre serviços na comunidade do
CASEB, citou serviço na comunidade de Novo Horizonte, entre eles,
iluminação púlica, falou de projeto do Senador Otto Alencar para
melhorar os índices para os municípios. Na ordem do dia, foram
colocadas em discussão e votação: Projeto de Lei Executivo nº
007/2017 – aprovado por unanimidade dos presentes; Moção de
Aplausos direcionada ao Sr. Raul de Almeida e professor Luiz Silva
Pereira – 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.

