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Ata da 2º sessão ordinária do 1º
período legislativo da Câmara
Municipal de Serrinha, Estado
da Bahia.
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete,
às dezoito 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: Reginaldo
Damasceno, José Reis, Edylene Ferreira, Rosineide Lima, Jean Carlos
Cardoso, Renildo de Miranda, José Raimundo Barbosa, Alexandre Lima
Junior, Flávio Ferreira, Laedson Santiago, Reginaldo Mota, Alexandre
Menezes, Jorge Gonçalves, Radson Rogério, Mariana Cunha, José
Moreira, Magneide Maria. O presidente declara aberta a sessão e iniciase com a leitura da ata da sessão anterior ficando aprovada por
unanimidade. No pequeno expediente, foram apresentadas
correspondências diversas, indicações nº 010, 011, 012, 013/2017.
Passando para o grande expediente, usaram da palavra vereadores: O
Vereador Reginaldo Mota- saudou a todos, pediu à gestão que
disponibilize carros-pipa para as comunidades, bem como limpeza de
tanque, por conta da falta de chuvas, solicitou aragem de terras para
o interior do município, citou o problema do córrego na BA 409,
pedindo providencias, pediu melhorias no parque Santana. A
Vereadora Magneide Maria- saudou a todos, convidou os colegas
para formarem uma comissão para tratar sobre a situação da Zona
Azul, pediu fiscalização com relação à apreensão de veículos pela
mesma firma da Zona Azul. O Vereador José Raimundo- saudou a
todos, colocou-se à disposição da população, disse que a gestão tem a
obrigação de deixar uma caixa coletora, pois a população paga imposto

e merece tal serviço, reclamou da empresa que faz a coleta de lixo
dizendo estar desorganizada pedindo que a mesma avise o horário que
irá passar. A Vereadora Edylene Ferreira- saudou a todos, falou de
reunião que a mesma participou sobre o marco mulher, falou sobre a
casa de acolhimento que foi fechada pedindo explicações ao líder da
situação, deixou sua opinião sobre a zona azul falando de projetos de
sua autoria para revogar a zona azul, pedindo que o representante do
comércio venha deixar sua opinião sobre a mesma. O Vereador Flávio
Ferreira- saudou a todos, disse concordar com a pesquisa sobre a
Zona Azul, foi contra a mesma, nada mais justifica que revogue a lei,
pediu que a PSF do Cajueiro venha ter médicos, lembrou trabalhos
desempenhados naquela comunidade e comunidades vizinhas. A
Vereadora Rosineide Lima- saudou a todos, parabenizou a Igreja
Católica pela auditoria na escola do menor, parabenizou o secretário
Misael Cunha Neto pelo trabalho desenvolvido, porém pede a conclusão
dos trabalhos da rodagem, solicitou iluminação pública para nossa
cidade, falou da situação que ocorreu no pátio de veículos apreendidos
em nossa cidade. O Vereador Jorge Gonçalves- saudou a todos,
disse que está havendo mudanças nos horários na coleta de lixo e isto
está criando problemas, pediu a conclusão nas obras da avenida
Manoel Novais, questionou se a mesma “já está liberada para o trajeto
ou não” pediu que a gestão compre material no comércio local. O
Vereador Alexandre Menezes- saudou a todos, citou a conquista da
auditoria na casa do menor, parabenizando a igreja, falou de projetos
de sua autoria sobre o conselho de ética nesta casa, disse ser
inconstitucional a revogação da lei da Zona Azul fazendo uma grande
explicação. O vereador Laedson Santiago- saudou a todos, pediu
desculpas sobre a situação que ocorreu um policial militar pedindo que
tenha paciência com a gestão, pois a mesma está apenas começando.
O Vereador Reginaldo Damasceno- saudou a todos, falou sobre a
reforma da praça de Vila de Fátima, bem como as aquisições da praça
do recreio, falou sobre o problema do pátio de Serrinha, pedindo que
o DETRAN se explique sobre o fechamento do pátio do mesmo,
deixando opinião sobre a Zona Azul, citando várias situações que
ocorreram, deixando sua indignação. O Vereador José Reis- saudou
a todos, deixou sua satisfação com a reunião que aconteceu nessa
casa, falou do seguro safra lembrando que o atual gestor está dando
total importância à mesma, citou a aquisição de uma ambulância para
nosso município e mediada pelo deputado Gika Lopes, dizendo que a
mesma encontra-se no pátio da secretaria de saúde do estado, porém
ele não entende porque a mesma ainda não foi entregue ao nosso

município. O Vereador Renildo de Miranda- saudou a todos,
parabenizou pela reunião que aconteceu nesta casa, pediu que a
gestão olhe para as comunidades rurais, pediu PSF entre outras
melhorias, deu valores que o município já recebeu de IPVA, pediu o
cronograma das máquinas no município, disse que alguns discursos
não cabem mais, citando vários na opinião do mesmo, disse que a
gestão anterior muito já fez, porém sabe que falta muito pra fazer. O
Vereador Jean Carlos Cardoso- saudou a todos, agradeceu os
projetos pela indicação de líder do governo, falou sobre a situação do
decreto emergencial em nossa cidade, citando várias ações em
benefício da população, citou ações de algumas secretarias em nosso
município, onde fala que em pouco tempo o município está com outro
ar, disse ser contra a Zona Azul, porém lembra que esta casa na gestão
anterior deu ao prefeito um “cheque em branco”, citou a ouvidoria da
polícia militar, dizendo que irá averiguar a situação ocorrida, disse que
a ambulância só não foi entregue à nossa cidade por que eles não
quiseram dar ao vice-prefeito que é o representante legal ausência do
prefeito, dizendo que isso é politicagem. O Vereador Radson
Rogério- saudou a todos, falou sobre as comissões constituídas nesta
casa, dizendo que a democracia foi absoluta, falou do belo trabalho que
o secretario Misael Cunha Neto vem desempenhando no município,
agradeceu a todos e encerrou. Não houve ordem do dia e os trabalhos
foram encerrados e, para constar, o 1º sec. mandou lavrar a presente
Ata que depois de lida e aprovada será assinada, Sala das sessões, 21
de fevereiro de 2017

