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Ata da 19º Sessão
Ordinária do 2º período
legislativo da Câmara
Municipal de Serrinha,
Estado da Bahia.
Aos vinte e seis 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:
Edylene Ferreira, José Moreira, José Reis, Mariana Cunha, Reginaldo
Damasceno,

Alexandre

Menezes,

Jean

Carlos

Cardoso,

Jorge

Gonçalves, Magneide Maria, Rosineide Lima, Alexandre Lima Júnior,
Flávio Ferreira, José Raimundo, 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 Legislativa nº 023,
033/2017; Parecer da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de
Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Obras e Serviços
Públicos e Comissão de Saúde favorável ao Projeto de Lei Executivo
nº 006/2017; Resolução nº 052, 053, 054, 055, 056, 057/2017;
Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável às Indicações nº

297, 298, 299, 300, 301/2017; Indicações nº 302, 303, 304/2017;
Projeto de Lei Legislativo nº 037/2017. Passando para o Grande
Expediente, usaram da palavra os edis: O Vereador Reginaldo
Mota – saudou a todos, pediu reforma no posto de saúde, bem como
móveis daquela unidade, solicitou que sejam devolvidos os moveis do
posto

de

saúde

de

brejo,

agradeceu

serviços

realizados

na

comunidade de Vila de Fátima, pediu saneamento básico para aquela
comunidade, agradeceu ao prefeito por trabalho realizado nas
estradas rurais; A Vereadora Edylene Ferreira – saudou a todos,
lembrou o cenário político que vem acontecendo na política de nosso
país citando a situação caótica que se encontra a saúde, educação e
serviços públicos, falou de viagem dos vereadores a Salvador, onde
usou a sala da UVB deixando sua alegria, falou da luta para trazer o
DEAN para nossa cidade; O Vereador Jorge Gonçalves – saudou a
todos, falou de ato que aconteceu na cidade de Biritinga, onde foi
assinado melhorias para BR, onde solicitou melhorias para as
comunidades que ficam às margens das estradas, falou de pedido
para melhorias para nossa região, falou sobre demissões de vicediretoras em nossa cidade lembrando que foi falta de planejamento;
A Vereadora Rosineide Lima – saudou a todos, falou sobre
demissões deixando sua tristeza, falou da violência que assola nosso
município citando fato ocorrido no bairro de Oseias, falou sobre o
retorno do Sec. de segurança pública para que seja implantada a
ronda rural, a DEAN, entre outras solicitações, falou sobre ato de
assinatura para recuperação das estradas; O Vereador Alexandre
Lima Junior – saudou a todos, parabenizou o Sr. José Carlos do
Campeonato dos Amigos pelo trabalho realizado na Zona Rural
deixando sua tristeza pela não realização do campeonato serrinhense,
falou do seu comprometimento com o campeonato de voleibol, cobrou
da empresa TRANSTOP o pagamento dos seus funcionários, falou da
violência que assola nosso município; O Vereador Flávio Ferreira –
saudou a todos, falou sobre o cenário político que acontece em nosso

país dizendo que quem paga a conta é o povo, lembrando que o
partido do vice-governador deu total apoio ao Presidente Temer
deixando sua indignação, falou de corte na arrecadação do município
defendendo cortes de funcionários pela prefeitura; O Vereador
Reginaldo Damasceno – saudou a todos, falou sobre evento no
Subaé do Campeonato Rural, parabenizou o Governo do estado pelas
reformas nas estradas, falou sobre a duplicação da BR 116 deixando
sua importância; O Vereador Renildo de Miranda – saldou a todos
deixando sua indignação com o cenário político do país, bem como o
da nossa cidade pedindo respeito do prefeito para com os conselhos
de nossa cidade, falou de aumento de energia anunciado pelo
Governo Federal, lembrou de perseguição aos vereadores da
oposição, onde não levou serviços para a comunidade que os
representa, citou fato na saúde de nosso município, disse não está
aqui para puxar saco de prefeito, pediu limpeza de tanques em nossa
cidade; O Vereador Radson Rogério – saudou a todos, fez uma
ampla avaliação sobre a energia em nossa cidade, falou sobre
comitivas de prefeitos e a queda na arrecadação dos municípios
falando da necessidade de enxugar a folha, lembrou de Deputados
que não fizeram nada por Serrinha, citou a importância do
Campeonato Rural, ocorrido no Subaé, disse não ter novidade em
entrega de troféu. Na Ordem do Dia, foram colocadas em discussão e
votação: Projeto de Lei legislativo nº 023, 033/2017 aprovado por
unanimidade; parecer da Comissão de Justiça e Redação, Comissão
de Finanças e Orçamento favorável ao Projeto de Lei Executivo nº
006/2017; pedido Vistas por I Sessão pelo Ver. Jorge Gonçalves;
Resolução: 052, 053, 054, 055, 056, 057/2017 – aprovada por
unanimidade; Parecer da Comissão de justiça e Redação favorável às
indicações nº 297, 298, 299, 300, 301/2017 – 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 26 de outubro de 2017. Na fala da

Vereadora Rosineide Lima solicitou do Sec. de Segurança o Núcleo de
Proteção às Mulheres.

