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 18º 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 dezenove horas, na sede da Câmara Municipal de Serrinha, Bahia,
realizou-se esta sessão sob a presidência do Ver. Radson Rogério e
com a presença dos seguintes vereadores: Alexandre Lima Júnior,
Flávio Ferreira, José Raimundo, Laedson Santiago, Renildo de Miranda,
Reginaldo Mota, Alexandro Menezes, Rosineide Lima, Edylene Ferreira,
José Moreira. O Sr. 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, Parecer da Comissão de Justiça e Redação
favorável ao Projeto ao Projeto de Lei Legislativo 023, 033/2017,
Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável às Indicações nº
301/2017. Usou da tribuna o Sr. José Carlos do Campeonato dos
Amigos, onde agradeceu o apoio desta casa citando a importância do
evento. Passando para o Grande Expediente, usaram da palavra os
Edis: O Vereador Reginaldo Mota – saudou a todos, agradeceu o
empenho do Sr. Mica da comunidade de Vila de Fátima em melhorar
aquela comunidade, agradeceu limpeza de tanques na Zona Rural,
falou que os Deputados que apoiou nada fizeram por Serrinha dizendo

que agora só apoia quem ajudar Serrinha, falou de evento realizado no
dia das crianças citando a importância, agradeceu a aragem de terra
realizada em comunidades rurais, agradeceu à população que ajudou
com recursos de cascalho; O Vereador Alexandre Lima Júnior –
saudou a todos, falou sobre campeonato rural e citou a importância do
mesmo, convidou a todos para eventos de esportes em nossa cidade,
falou

sobre

projeto

de

sua

autoria,

onde

homenageou

os

desbravadores da Igreja Adventista, citou preços abusivos nas vistorias
de veículos realizadas em nossa cidade; O Vereador José Raimundo
– saudou a todos, citou a importância do MOC. Para a população
citando o Sr. Albertino Carneiro, um dos fundadores do MOC, falou de
serviços realizados pelo MOC, agradeceu às pessoas que estão
ajudando moradores na Rodagem que tiveram a casa incendiada
dizendo que a casa já está em ponto de madeira; A Vereadora
Rosineide Lima – saudou a todos, parabenizou os empresários
Vardinho Serra e Carlinhos Serra pelo evento do dia das Crianças, citou
o perigo do aumento de mosquitos da dengue com as chuvas e verão
citando que não está vendo as visitas dos agentes de endemias, falou
sobre o câncer de útero lembrando o movimento do Outubro Rosa,
disse que as professoras não têm o que comemorar em nossa cidade
citando salários cortados entre outras; O Vereador Flávio Ferreira –
saudou a todos, falou sobre pedido da associação da comunidade de
Barro, Serra Grande e Cajueiro para limpeza de tanque, bem como
encascalhamento para as comunidades, disse discordar da fala do Ver.
José Raimundo, onde critica a primeira dama deste município dizendo
que enxerga uma pessoa dinâmica que vem lutando para ajudar o
esposo a fazer um bom governo; A Vereadora Edylene Ferreira –
saudou a todos, falou sobre projeto de sua autoria na pauta de hoje,
pedindo apoio dos colegas vereadores, agradecendo o apoio da 1ª
dama desta terra para o projeto, pediu que a gestão deixe os alugueis
e ocupe os prédios próprios, voltou a falar sobre a Zona Rural e
documentos enviados pelo Ministério Público pedindo que convide o

responsável pelo contrato da Zona Azul em nosso município, pediu que
aumente a hora e diminua o valor, deixou sua indignação com a falta
de carinho e cuidado com os professores pela passagem do deu dia
falando do valor 110,000,00 cento e dez mil com Jornada Pedagógica,
onde consta compra de pastas para os professores lembrando que o
professor nada comprou para os professores; O Vereador José
Moreira – saudou a todos, falou de início de serviço de energia na
comunidade da Rodagem, bem como serviço de encascalhamento,
parabenizou o Sec. de saúde pelos serviços em prol da mesma; A
Vereadora Mariana Cunha – saudou a todos, agradeceu ao Sec.
Misael Cunha pelo serviço das estradas, parabenizou o trabalho da 1ª
dama dizendo que a mesma só quer ajudar, falou sobre evento do dia
das crianças, onde a mesma realizou junto a algumas comunidades,
parabenizou o Ver. Laedson pela doação de parque infantil, convidou a
todos para assistir a um teatro na escola Mozart, falou sobre cirurgias
serão realizadas em nossa região; O Vereador Alexandro Menezes
– saudou a todos, falou sobre o projeto aqui votado para os
desbravadores citando a importância, falou sobre sua Indicação para a
pavimentação da rua 25 de dezembro, falou sobre evento realizado na
Diocese de Serrinha citando a importância, citou portaria do Ministério
do Trabalho deixando sua indignação, citando a situação de trabalho
escravo dizendo ser um retrocesso e deixando seu repúdio; O
Vereador Laedson Santiago – saudou a todos, citou a data do dia
das crianças lembrando doação de parque infantil para comunidade
rural, falou sobre indicação de todos vereadores dizendo que a gestão
está trabalhando sem descanso para atender a todos, falou de serviço
de encascalhamento entre outros para nossa cidade, O Vereador
Renildo de Miranda – saudou a todos, falou sobre a volta do trabalho
escravo deixando seu repúdio com tal situação, disse que a aragem de
terras diz respeito sim às associações, disse que as máquinas foram
adquiridas na gestão passada, trouxe dados do Tribunal de Contas com
gastos de combustível nas máquinas de nossa cidade, trouxe dados do

Tribunal de Contas com gastos na Jornada Pedagógica com caneta e
folha de ofício de 54.000,00 cinquenta e quatro mil deixando sua
indignação; O Vereador Radson Rogério – saudou a todos, falou de
algumas indicações de sua autoria que estão sendo realizadas, entre
elas, limpeza de aguadas, parabenizou Desembargador Federal, onde
dá autonomia às enfermeiras de fazerem alguns procedimentos em sua
área, falou de evento do dia das crianças em comunidade que o mesmo
representa citando a beleza da festa. Na Ordem do Dia, foram
colocados em discussão e votação: Parecer da Comissão de Justiça e
Redação favorável ao Projeto de Lei Legislativo nº 023, 033/2017 –
aprovado por unanimidade; Parecer da Comissão de Justiça e Redação
favorável às Indicações nº 291, 292, 293, 294, 295, 296/2017 –
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 1º de outubro de 2017.

