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Ata da 2º Sessão Ordinária do
1º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro 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, Mariana Cunha
Vilalva Ribeiro, Reginaldo de Oliveira Mota, Jean Carlos Cardoso Silva,
Magneide Maria de Oliveira, José Moreira de Souza Filho, José
Raimundo Barbosa dos Santos, Alexandro 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, Moção de
Aplauso direcionada ao Bispo da diocese de Serrinha Dom Ottorino
Assolari, Indicações nº 005, 006/2018, A palavra foi franqueada a
radialista Fabiana Ferrari onde falou sobre o crime de femenicidio,
convidou a todas para ato público que acontecera em nossa cidade
onde tratara do assunto, Passando para o Grande Expediente usaram
da palavra os Edis: O vereador Jorge Goncalves- Saudou a todos,
falou da indicação para a moção de aplauso direcionada ao Bispo Dom
Ottorino Assolari, falou de sua alegria com a retirada de pauta do
projeto da reforma da previdência a nível país, disse que era projeto

maléfico para o povo, disse que gestão não se preparou pra geri esta
cidade, disse ser inadmissível fechamento de escolas sem se reuni com
o conselho de educação, sem ouvi a população, disse não aceitar essa
ordenação feita de qualquer jeito, pediu que as comissões cobre dos
setores satisfação a dá a sociedade, O vereador Jose MoreiraSaudou a todos, se colocou à disposição da igreja católica e do Bispo
Dom Ottorino Assolari, agradeceu ao prefeito bem como o secretário
Misael Cunha Neto pelo trabalho desenvolvido, disse esta a disposição
do povo Serrinhense, O vereador Jose Raimundo- Saudou a todos,
parabenizou o novo líder do governo pela função, pediu que suas
indicações sejam atendidas pois são pedidos do povo, citou vários
problemas do bairro da Rodagem, pedindo solução. disse que a gestão
ainda tem tempo de corrigir seus erros. O vereador Alexandre Lima
Junior- Saudou a todos, desejou boas-vindas ao vereador Alex a
frente da liderança do governo, disse que também está cobrando da
secretária de educação e estar à disposição para intermediar o diálogo,
parabenizou a polícia militar por projeto de combate as drogas nas
escolas, avisou que a biometria da justiça eleitoral voltará em marco,
agradeceu a homenagem da comunidade do cajueiro grande para esse
vereador onde agradece também a limpeza do açude daquela
comunidade, A vereadora Magneide Maria- Saudou a todos,
agradeceu a atuação do Bispo Dom Ottorino Assolari a frente da igreja
católica, disse que faltou planejamento da secretaria de educação no
ordenamento das escolas, voltou a pedir que a gestão escute o povo,
falou que infelizmente o governo Temer suspendeu o FIES, lembrando
que os alunos voltou de viajem sem fazer inscrição, pediu iluminação
pública e melhorias nas estradas, O Vereador Reginaldo MotaSaudou a todos, disse que apoia a igreja e o Bispo da igreja católica,
falou da UPA de Feira de Santana e o quanto ela é benéfica, pediu que
seja revista a situação da UPA de Serrinha, pediu apoio para a
implantação do SAMU em nossa cidade, solicitou que a secretaria
reveja a situação da escola do brejo, pediu que a prefeitura faça uma
maior distribuição de água para amenizar o sofrimento do povo, A
vereadora Edylene Ferreira- Saudou a todos, parabenizou a pessoa
de Fabiana Ferrari pela motivação do evento que acontecerá contra o
femenicidio, falou de reunião que irá acontecer na secretaria de
educação para o ordenamento sem ouvi a população, deixando seu
repúdio pelas ações da mesma, parabenizou o Bispo de Serrinha pela
ação em tempo que explicou o projeto aqui votado adote uma praça,
pediu que a gestão entre também em defesa do Bispo, A vereadora
Rosineide Lima- Saudou a todos, voltou a pedir diálogo da secretaria
e o povo no que concerne o ordenamento das escolas, falou sobre
indicação de redutor de velocidade autoria dessa vereadora pedindo
que a gestão respeite os vereadores, pois a indicação só foi executada
depois que colocaram na internet, falou sobre a quantidades de lixos e

entulhos nas ruas e canteiros do nosso município, pediu que a gestão
olhe com amor a questão da distribuição de água lembrando da seca
que assola nosso município, A vereadora Mariana Cunha- Saudou a
todos, parabenizou a pessoa de Fabiane Ferrari pelo comprometimento
com o evento contra o crime de femenicidio, deixou sua solidariedade
com o Bispo Dom Ottorino Assolari em relação a vídeo postado na
internet, agradeceu o colega Jean Carlos por ter ficado um ano à frente
da liderança do governo, onde também acolhe o colega Alexandro
Menezes pela função que agora irá desempenhar como líder do
governo, O vereador Jose Reis- Saudou a todos, agradeceu o ex líder
Jean Carlos pelo excelente trabalho que desempenhou, onde deu boas
vindas ao novo líder Alexandro Menezes, falou da zona azul lembrando
que votou contrário a implantação da mesma, citou taxas altas que a
mesma cobra, falou de obras na BA 409 agradecendo a intervenção do
Drº Otto Alencar a pedido do vereador Radson Rogério, deixou sua
solidariedade com relação a seca que assola nosso município,
lembrando de carros pipas da embasa que quebrou e prejudicou o
abastecimento, deixou seu repudio com vídeo postado em redes sociais
contra o Bispo Dom Ottorino Assolari, O vereador Renildo de
Miranda- Saudou a todos, explicou a situação da CONSINSAL e como
acontece o procedimento com mesma, disse que a gestão está no
retrocesso, disse não aceira mais politicagem, falou que as creches não
estão funcionando por falta de merenda escolar, falou também que a
secretaria de educação não tem planejamento pois a comissão de
educação não foi ouvida, deixou sua opinião contraia em relação ao
fechamento das escolas e pede uma audiência pública para tratar do
assunto, O Vereador Alexandro dos Réis Menezes- Saudou a
todos, deixou sua solidariedade com o Bispo Dom Ottorino Assolari
sobre vídeo que circula na internet atingindo o Bispo, deu respostas as
demandas dos vereadores, onde leu também alguns informes de
algumas secretária, defendeu o ordenamento das escolas dizendo que
o mesmo não está sendo feito de forma aleatória explicando cada
situação, lembrou escolas que foram fechadas na gestão anterior
falando ser mais de cinquenta, citou dinheiro que está empenhado para
reforma do mercado municipal emenda do Deputado Caca Leão, O
Presidente Radson Rogério- Saudou a todos, deixou seu apoio ao Bispo
Dom Ottorino Assolari bem como a comunidade católica, disse que a
pessoa que postou esse vídeo na internet contra o Bispo foi infeliz na
sua atitude, deixou claro que esta casa bem como a sociedade
Serrinhense reconhece o brilhante trabalho do Bispo em prol da nossa
cidade, deixou a casa legislativa com as portas abertas para o debate,
para reivindicar seus direitos, Na Ordem do Dia foram colocados em
discursão e votação: Moção de aplauso direcionada ao Bispo da Diocese
de Serrinha Dom Ottorino Assolari- Aprovada por unanimidade, a
palavra foi franqueada a professora e membro da igreja católica Ângela

onde falou dos trabalhos desenvolvido pelo Bispo e agradeceu esta
casa pelo apoio, Por fim os trabalhos foram encerrados e para constar
o 1º secretario mandou lavra a presenta Ata que depois de lida será
assinada, Sala das Sessões em 22 de Fevereiro de 2018.

