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Ata da 17º Sessão
Ordinária do 2º período
legislativo da Câmara
Municipal de Serrinha,
Estado da Bahia.
Aos dezenove dias do mês de outubro 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 Ver. Radson
Rogério e com a presença dos seguintes vereadores: Rosineide Lima,
Magneide Maria, Jorge Gonçalves, Jean Carlos Cardoso, Alexandro
Menezes, Alexandre Lima Júnior, Flávio Ferreira, José Raimundo,
Laedson Santiago, Renildo de Miranda, Reginaldo Mota, Edylene
Ferreira,

José

Moreira,

José

Reis,

Mariana

Cunha,

Reginaldo

Damasceno. O presidente declara aberta a Sessão e inicia-se com a
leitura da ata da Sessão anterior ficando aprovada por unanimidade.
No pequeno expediente, foram apresentadas correspondências
diversas, Lei nº 1.164, 1.165/2017, Moção de Aplausos direcionada a
Edson Carlos Santos, Hadson Bertoldo Sales, Moção de Pesar
direcionada à família de Divaldo Santana Lima, Resolução nº 043,
044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051/2017, Indicações nº 297,
298, 299, 300/2017, Projeto de Lei Executivo nº 009/2017, Prestação
de Contas do poder Executivo Municipal, Parecer prévio do Tribunal

de Contas do município do estado da Bahia, usou da palavra a
defensora pública, onde falou sobre seu trabalho pedindo apoio desta
casa na luta. Passando para o Grande Expediente, usaram da palavra
os Edis: A Vereadora Rosineide Lima – saudou a todos, falou do
quanto Serrinha precisa do trabalho da defensoria pública citando a
importância, solicitou reforma no jardim da Rodagem citando a
péssima situação que se encontra, pediu melhorias nas estradas do
nosso município citando várias comunidades, solicitou pavimentação
para a rua 25 de dezembro ou pelo menos encascalhamento, pediu
iluminação pública na Zona Rural, bem como nas comunidades da
Zona Urbana, O Vereador José Raimundo – saudou a todos, disse
já está cansado de dizer que a gestão não está funcionando de fato,
disse que a mesma só está funcionando na mídia, onde diz que a
gestão não dá respostas aos pedidos dos vereadores deixando sua
indignação, disse que as coisas só acontecem, quando a Primeira
Dama quer e que o povo votou em um Prefeito e não numa Prefeita,
O Vereador José Moreira – saudou a todos, falou do evento do Dia
das Crianças citando várias atitudes, citou indicação de sua autoria,
falou sobre iluminação que irá acontecer no bairro da Rodagem, citou
encascalhamento no bairro da Rodagem, agradeceu as felicitações
que recebeu na passagem do seu aniversário, O Vereador
Reginaldo Mota – saudou a todos, falou sobre Moção de Pesar pelo
falecimento de D. Lourdes citando o bom atendimento na saúde de
nosso município, citou várias Indicações de sua autoria que estão
sendo realizadas agradecendo a gestão, A Vereadora Edylene
Ferreira – saudou a todos, agradeceu a permissão da defensora usar
a tribuna desta casa citando sua importância, falou de reunião em
outro estado para saber como eles atendem aos vereadores por lá,
citou a importância do vereador para a cidade, disse ser obrigação
dos Deputados fazerem emendas para as cidades, agradeceu ao
colega Alex pelo apoio a uma amiga da mesma em acidente ocorrido,

O Vereador Flávio Ferreira – saudou a todos, falou da sua indicação
para a medalha Ernesto Ferreira citando a importância do futebol
feminino, falou sobre reunião que foi colocado o que a gestão está
disponibilizando na área de saúde citando a reabertura do posto de
saúde do Cajueiro, parabenizou as defensoras públicas pela luta,
pediu apoio dos colegas para Sessão Especial ao dia dos evangélicos,
O Vereador José Reis – saudou a todos, parabenizou o trabalho de
José Carlos do campeonato dos amigos, parabenizou a Polícia Militar
e os diretores do Parque Maria do Carmo pelo evento do Dia das
Crianças, falou sobre a destruição da Praça da Rodagem citando o
vandalismo, citou encascalhamento realizado em nossa cidade,
citando a rua 25 de dezembro, falou de iluminação no bairro da
bomba, citou o falecimento do Sr. José Lima deixando suas
condolências à família, O Vereador Renildo de Miranda – saudou a
todos, parabenizou a passagem do dia dos professores deixando seu
repúdio pelo corte de salário dos mesmos lembrando que até o
momento não foi devolvido aos funcionários, parabenizou os eventos
ocorridos do dia das crianças, parabenizou o MOC lembrando de
cisternas construídas pedindo que a gestão não deixe as mesmas
racharem por falta de água, pediu melhorias nas estradas citando
várias comunidades, falou sobre perseguição política citando fato
ocorrido em comunidade rural, pediu atuação do Ministério Público
nos problemas do município. Na Ordem do Dia, foram colocados em
discussão e votação: Lei nº 1.164, 1.165/2017 – aprovada por
unanimidade dos presentes, Moção de Aplausos direcionada ao jovem
Edson Carlos Santos, Hadson Bertoldo – aprovados por unanimidade,
Moção de Pesar direcionada à família de Divaldo Santana Lima –
aprovada por unanimidade, Resolução nº 043, 044, 045, 046, 047,
048, 049, 050, 051/2017 – aprovadas por unanimidade. Por fim, os
trabalhos foram encerrados e para constar, o 1º Sec. mandou lavrar
a presente ata, que depois de lida será assinada na Sala das Sessões

em 17 de outubro de 2017. Em tempo, justificar as ausências dos
vereadores: Magneide Maria, Reginaldo Damasceno, Jorge Gonçalves,
Radson Rogério Jean Carlos, sendo que, onde se ler presença, lê-se
ausência.

