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Ata da 2ª Sessão Ordinária
do 2º período legislativo da
Câmara

municipal

de

Serrinha, estado da Bahia.
Aos oito dias do mês de agosto 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 vereador Radson
Rogério e com a presença dos seguintes vereadores: Alexandre Lima
Júnior, José Raimundo, Laedson Santiago, Renildo de Miranda,
Reginaldo Mota, Alexandro Menezes, Jean Carlos Cardoso, Jorge
Gonçalves, Edylene Ferreira, José Moreira, José Reis, Mariana Cunha,
Reginaldo Damasceno. O presidente declara aberta a sessão e iniciouse com a leitura da ata da Sessão anterior ficando aprovada por
unanimidade, No pequeno expediente, usaram da palavra os, digo,
foram apresentadas correspondências diversas, Moção de Pesar
direcionada à senhora Lúcia de Jesus, Moção de pesar direcionada à
senhora Maria José Oliveira, Projeto de Resolução nº 022/2017,
Indicações nº236, 237, 238/2017, usou as palavra o Srº Justino
Júnior, onde explicou a situação do grave salário dos servidores, entre
outras, contar ainda no Pequeno Expediente Moção de aplausos
direcionada ao presidente da Assembleia Legislativa da Bahia.

Passando para o Grande Expediente, usaram da palavra os Edis: A
vereadora Edylene Ferreira –saudou a todos, colocou-se à
disposição dos servidores municipais, disse que solicitou junto ao
Ministério Público a folha dos servidores com gratificações, servidores
contratados, disse que a greve é legal, disse que não votará um
projeto do executivo enquanto não houver dados e números do
pagamento do piso dos servidores; O vereador José Raimundo –
saudou a todos, deixou sua indignação pelas férias dos vereadores
dizendo ser imoral, disse que respeita o voto dos outros, mas não
concorda pedindo dois dias de sessões; O vereador Alexandre Lima
Júnior – saudou a todos, agradeceu ao Sec. Misael Cunha Neto pelo
serviço na comunidade de CSU, explicou o motivo de só um juiz no
campeonato dos amigos, pediu a presença da Polícia Militar na zona
rural citando algumas comunidades; O vereador José Moreira –
saudou a todos, disse que o prefeito garantiu que irá resolver o
problema do piso dos servidores, colocou-se à disposição dos
mesmos; O vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos, deixou o
seu repúdio para com o prefeito diante do corte salarial dos
servidores, lembrou que a bancada de oposição não votará no projeto
do executivo enquanto a situação não se resolver, pediu boa vontade
do gestor; O vereador Reginaldo Mota – saudou a todos, falou da
reunião com o prefeito, onde citou as dificuldades que o mesmo vem
enfrentando, pediu ao Secretário de saúde que reveja a situação da
saúde entre elas as cirurgias, pediu que se faça cobrança também aos
deputados aqui votando, deixou sua opinião sobre as sessões, falou
que nunca se furtara de lutar pelos servidores; O vereador
Alexandro Menezes – saudou a todos, falou sobre projeto que irá
tramitar na Assembleia Legislativa, onde destinará recursos para os
municípios, pedindo que todos se unam com seus deputados, deixou
sua indignação com o corte para a saúde dos municípios, falou de
reunião com o SISMUS e o executivo nesta casa pedindo que o
SISMUS conte como está; O vereador Laedson Santiago – saudou

a todos falou sobre assalto ocorrido em nossa cidade dizendo que a
Polícia Militar está fazendo seu trabalho, deixou sua opinião aos
professores e servidores lembrando da negociação dos mesmos junto
ao executivo nesta casa; O vereador José Reis – saudou a todos,
falou sobre blitz em nossa cidade lembrando dos valores altos que se
cobram nos pátios, falou do aumento de combustível e de gás de
cozinha deixando o seu repúdio com o presidente do País, falou de
reunião com prefeito, onde pediu remanejamento das máquinas em
nosso município, citou os falecimentos ocorridos em nossa cidade
deixando sua tristeza; O vereador Renildo de Miranda – saudou a
todos, disse concordar com a fala do vereador José Raimundo no que
concerne às férias dos vereadores, lembrou a vergonha da votação
no Congresso nacional dizendo que os políticos estão sendo
comprados, disse que isso é governo do PMDB, disse ser vergonhoso
o corte de salário dos servidores, citou valores de salários altos de
servidores contratados, disse que o SISMUS precisa acordar, citou
perseguição política por parte do gestor, pediu limpeza de aguadas e
lembrou que a prefeitura tem máquinas; O vereador Jean Carlos –
saudou a todos, lembrou de reunião junto à Polícia Militar, onde pede
mais segurança, falou que o gestor está na parceria com a CONSISAL,
lembrou de conversas com o gestor desde o mês de março para
reajustar o salário dos servidores, porém viu através de planilhas a
falta de recursos, mas deixa aberto ao diálogo. A palavra foi
franqueada à professora Marilene Mendonça Pereira, onde pediu apoio
desta casa no que concerne ao piso salarial dos servidores, defendeu
a classe; O vereador Radson Rogério – saudou a todos, pediu que
os vereadores se unam, defendeu o governo dizendo que nunca houve
perseguição, pediu que a população olhe para frente e ajude a
questão, citou algumas comunidades, onde foram feitas as estradas,
falou da ajuda da prefeitura para o campeonato dos amigos,
parabenizou os moradores do Novo Horizonte Verde. Na Ordem do
dia, foram colocados em discussão e votação: Moção de pesar –

direcionada à senhora Maria José Oliveira e Lúcia de Jesus Santos –
aprovadas por unanimidade, Moção de aplausos direcionada ao
presidente da Assembleia Legislativa da Bahia – aprovada por
unanimidade, por fim, os trabalhos forma encerrados e para constar,
o 1º sec. mandou lavrar a presente ata que depois de lida será
assinada na sala das sessões em 08 de agosto de 2017.

