CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais, Nº 735, Centro, Serrinha, Bahia. CEP: 48.700-000.
Tel. / Fax: 75.3261.2315, Fax 3261.7930 – CNPJ:13.347.406/0001-97

Ata da 16º Sessão Ordinária
do 1º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, as
dezenove horas na sede do poder legislativo de Serrinha Estado da
Bahia, foi realizado esta Sessão Ordinária sob a Presidência do
Vereador Radson Rogério Pires da Silva, e com a presença dos
seguintes vereadores: 1º Vice- Presidente José Réis da Silva, 1º
Secretário Alexandro dos Réis Menezes, 2º Vice-Presidente Reginaldo
Damasceno Santana, 2º Secretário Laedson Santos Santiago, Edylene
Lopes Ferreira, Renildo de Miranda, Rosineide da Silva Lima Souza,
Jorge Gonçalves de Oliveira, Flávio Ferreira Gomes, Reginaldo de
Oliveira Mota, Jean Carlos Cardoso Silva, Magneide Maria de Oliveira,
José Moreira de Souza Filho, José Raimundo Barbosa dos Santos,
Alexandre Lima Araújo Junior, O Sr.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
apresentados correspondências diversas, Resolução Nº 002/2018,
Projeto de Lei do Legislativo Nº 003, 004, 005, 007/2018, Moção de
Pesar – direcionada a família da Srª Jandira Santos Mello, Projeto de
Resolução Nº 010, 011/2018, Indicações Nº 049, 050, 051, 052, 053,
054/2018, Moção de Repudio – Contra o redimensionamento do
Instituto Federal (IFBAIANO), Usou da palavra o Srº Moisés
representante do IFBAIANO onde veio esclarecer a situação daquela
entidade, Passando para o Grande Expediente usaram das palavras os
Edis: O Vereador Jorge Goncalves – Saudou a todos, fez uma
saudação ao dia do índio e o dia do Exército Brasileiro, deixou sua

insatisfação com o anuncio da Anatel com mais um aumento de energia
elétrica em nosso país, falou também sobre o aumento da taxa de
iluminação pública em nossa cidade deixando sua insatisfação, falou
sobre vários problemas em nosso país, O Vereador Reginaldo Mota
– Saudou a todos, solicitou o retorno dos moveis do posto de saúde da
comunidade de Brejo pois foi retirado para serem reformados e não
retornou para a comunidade, pediu aração de terra nas comunidade
rurais, solicitou reposição de lâmpadas na comunidade de Brejo e
Campo Limpo, pediu melhoramento nas estradas rurais, solicitou a
ampliação da vacina H1N1 para toda a população, agradeceu o
Senador Otto Alencar pela a ajuda na recuperação da BA 409, A
Vereadora Magneide Maria – Saudou a todos, chamou a atenção da
empresa AeS com a rua que dá acesso a Bela Vista a Tanque Grande
dizendo que se encontra cheio de mato, pediu limpeza nas
proximidades das escolas daquela comunidade, solicitou o
funcionamento da creche da Matinha e melhoramento na escola
daquela localidade, Parabenizou o Senador Otto Alencar pela pessoa
que ele é, pela índole que tem e agradeceu a recuperação da Ba 409,
O Vereador Flavio Ferreira – saudou a todos, falou da notícia que
Drª Rejane mãe da vereadora Mariana e Secretario Misael cunha se
encontra no UTI deixando sua solidariedade, agradeceu a gestão pela
creche da comunidade de Cajueiro, solicitou que o PSF e a quadra
poliesportiva daquela comunidade seja concluída as obras e assim
entregue a população, se colocou à disposição do Srº Luiz da bicicleta
em evento que acontecera em nossa cidade, deixou seus
questionamentos sobre a situação da zona azul, dizendo está
disponível para ajudar a população entrar na justiça contra tais abusos,
O Vereador Jean Carlos Cardoso – Saudou a todos, também falou
sobre o problema de saúde de Drª Rejane mãe da vereadora Mariana
Cunha e o Secretario Misael Cunha, Fez saudação também ao dia do
índio e o dia do Exército Brasileiro, deixou sua solidariedade com o
problema do IFBAIANO, deixou sua indignação da restrição da vacina
da gripe H1N1 através de grupos onde esquece dos policias de modo
geral pedindo que seja revista essa situação ao tempo que solicita
vacina para todos, A Vereadora Edylene Ferreira – Saudou a todos,
falou sobre a situação de saúde da mãe da vereadora Mariana Cunha
deixando seu apoio e solidariedade, falou da alegria e da acolhida em
visita a algumas comunidade junto ao ex prefeito Ferreirinha onde diz
da satisfação em rever o povo e as comunidade, falou sobre o projeto
da LDO que chega a esta casa onde pedi o analise de todos com
cuidado e cautela, voltou a falar da zona azul lembrando projeto onde
a empresa só pode aumentar as ruas com autorização da câmara, A
Vereadora Rosineide Lima – Saudou a todos, deixou seu apoio a
família da vereadora Mariana Cunha, falou de reunião que aconteceu
nesta casa onde tratou sobre o meio ambiente citando a importância

da mesma, falou do retrocesso que vem acontecendo em nosso país
citando o congelamento dos gastos na área da saúde e educação
durante 20 anos e o quando isso afeta a população, falou de visita a
empresa que administra a zona azul citando que em apoio ao trânsito
estão demarcando as ruas e pintando as faixas de perdestes, O
Vereador Alexandre Lima Junior – Saudou a todos, se colocou à
disposição em ajudar o Srº Luiz da bicicleta em evento que o mesmo
realiza todo os anos, disse não entender a demarcação da empresa que
administra a zona azul e que essa ação e para ajudar e colaborar com
o transito, questionou o porquê dessa demarcação ser só ao redor da
praça Luiz Nogueira? Solicitou ponto fixo para pagamento dos boletos,
falou do campeonato Serrinhense que acontecera em nossa cidade
porem deixa sua tristeza com a maneira que está sendo organizado
esse campeonato, convidou a todos para reunião do seu partido no
shopping Luciana, O Vereador José Raimundo – Saudou a todos,
agradeceu a secretaria de ação social em dar apoio a uma família
carente que reside na comunidade de Rodagem, agradeceu o serviço
de limpeza que aconteceu naquela comunidade porem pede que o
canteiro central seja concretados, O Vereador Laedson Santiago –
Saudou a todos, deixou seu apoio para evento realizado por Srº Luiz
da bicicleta, pediu que a empresa AeS contrate mais funcionários e
tenha mais maquinas para limpeza dos bairros, falou que vem
observando a quantidade de entulhos espalhados pela cidade, disse
que a comunidade do alto de fora solicita a direção para a escola
daquela localidade, O Vereador José Réis – Saudou a todos, se
colocou à disposição do representante do IFBAIANO no que for
necessário, falou da importância do evento realizado por Srº Luiz da
bicicleta se colocando à disposição do mesmo, parabenizou o secretário
de saúde pelas colocações nas mídias no que concerne a gripe H1N1
bem como o melhoramento na saúde, falou sobre a importância do
retorno para veículos construído na comunidade de Rodagem dizendo
que é para beneficiar a todos, disse que votou contra a zona azul, O
Vereador Renildo de Miranda – Saudou a todos, repudiou telegrama
que recebeu do Deputado Lucio Vieira dizendo que não faz aliança com
corrupto e golpista, pediu respeito aos vereadores desta casa pedindo
que quando for ser executado qualquer ação no município que os
vereadores sejam comunicados, Falou sobre aração de terra pedindo
urgência e que seja para todos, solicitou encascalhamento nas estradas
rurais onde agradece as estradas que já foram feitas, disse ser
inadmissível ter diretores nesta cidade que está sem receber deste o
início do ano, parabenizou o secretario Cassio Fiuza pelo bom senso no
que concerne a feira livre, questionou o porquê 2 secretaria está
organizando as feiras? Pediu que seja revista a comercialização de
animais de pequeno porte nesta cidade, deixou sua tristeza com os
problemas do IFBAIANO e o que eles vem enfrentando, O Vereador

Alexandro dos Réis Menezes – saudou a todos, se colocou à
disposição da causa do IFBAIANO, falou sobre a realização da expor
Serrinha que acontecer em nossa terra citando a importância do
evento, explicou que a demarcação das ruas pela empresa que
administra a zona azul não será cobrada e que a intenção e só
organizar o transito onde declara que o ponto fixo já está funcionando,
avisou que a aração de terra iniciara dia 20 do corrente, declarou que
já iniciou o pagamento das parcelas do garantia safra para o próximo
ano, disse que o PSF do Comunidade de Cajueiro será inaugurado dia
12 de junho, declarou que a vacina em nossa cidade será 19 mil e 20
doses lembrando que 1ª etapa já chegou, respondeu as demandas dos
vereadores, O Vereador Presidente Radson Rogerio – Saudou a todos,
falou da situação que vem acontecendo em nosso país lembrando
projetos desastrosos do presidente Michel Temer, agradecendo aos
Deputados Federais e Estaduais bem como Senadores que Vetaram
algumas projeto do mesmo, falou da Ronda Rural que vem
acontecendo em nosso município, agradeceu o Senador Otto Alencar a
ajuda na reforma da BA 409, falou da necessidade de extensão de rede
de agua para algumas comunidades rurais, Na Ordem do dia foram
colocados em discursão e votação: Resolução Nº 002/2018 - Aprovada
por unanimidade, Projeto de Lei Legislativo Nº 003, 004, 005,
007/2018 – Aprovada por unanimidade, Moção de Pesar direcionada a
família da Srª Jandira Santos Mello – Aprovada por unanimidade,
Moção de Repudio contra o redimensionamento do Instituto Federal
IFBAIANO – Aprovada por unanimidade, Por fim os trabalhos foram
encerrados e para constar o 1º Secretario mandou lavra a presente Ata
que depois de lida e aprovada será assinada, Sala das Sessões em 19
de abril de 2018

