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Ata da 20º Sessão Ordinária
d0 1º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos três dias do mês de maio 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, Reginaldo de Oliveira Mota, 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, Indicações Nº 066, 067, 068/2018, A
palavra foi franqueada ao Srº Manoel representante dos porteiros onde
veio reivindicar melhorias para sua classe, Passando para o Grande
Expediente usaram das palavras os Edis: O Vereador Reginaldo
Mota – Saudou a todos, disse estar à disposição dos porteiros para
ajudar no que for preciso, parabenizou o empresário Gika Lopes pela
festa que realizou no último final de semana e deixou sua solidariedade
com problemas que ocorreu lá, citou o falecimento de um rapaz na
cavalgada deixando seu pesar, falou de indicação de sua autoria na
pauta de hoje para aração de terra, agradeceu os parceiros médicos
que tem na cidade de Feira de Santana por muito o ajudar na área de

saúde, O Vereador José Raimundo – Saudou a todos, deixou sua
indignação e repudio com o órgão Detran, dizendo que os funcionários
daquele órgão não sabem da realidade de Serrinha e muito prejudicou
a população Serrinhense, disse que a operação realizada pelo Detram
não respeitou o povo, A Vereadora Rosineide Lima – Saudou a
todos, deixou seu apoio com a luta dos porteiros, deixou sua
solidariedade com o Deputado Gika Lopes com acontecimentos
ocorrido na festa que o mesmo realizou lembrando do falecimento de
um rapaz na cavalgada, falou do brilho da festa e da importância da
mesma para o comercio local, disse não entender o porquê que os
vereadores parabenizam tanto a gestão visto que é obrigação da
gestão organizar a cidade, A Vereadora Edylene Ferreira – Saudou
a todos, falou da luta dos servidores em especial os porteiros que aqui
estão, deixou sua solidariedade a todos e se colocou à disposição na
luta, parabenizou a família de Gika Lopes bem como Srº Luiz da
bicicleta pelos eventos realizados em nossa cidade no último fim de
semana, deixou sua tristeza com a maneira que está sendo realizado
o campeonato Serrinhense dizendo que o cenário não estava adequado
para receber os jogadores, convocou o representante da liga para vim
a esta casa prestar esclarecimento, parabenizou o Srº Ângelo Coronel
pela passagem do seu aniversário, deixou o seu pesar com o
falecimento de Carlinhos Medeiros locutor de vaquejada, O Vereador
José Moreira – Saudou a todos, deixou o seu apoio para os servidores
do município em especial os porteiros presentes na sessão, falou sobre
emenda que veio para pavimentação no bairro da Rodagem
agradecendo a gestão, falou sobre obras de rede de esgoto entre
outras obras, O Vereador Alexandre Lima Junior – Saudou a todos,
firmou compromisso com os porteiros em busca de melhorias para a
categoria, falou de sua indicação na pauta de hoje citando a
necessidade de placa de transito, deixou sua indignação e tristeza com
a maneira que está sendo feita o campeonato Serrinhense, disse que
o Estádio Mariano Santana não tem condição de ter partida de futebol,
citou a maneira precária que se encontra o Estádio pedindo melhorias
para o mesmo e respeito para os atletas de modo geral, O Vereador
Flavio Ferreira – Saudou a todos, deixou seu apoio com os porteiros
citando a luta dos mesmos, deixou sua solidariedade com situações
que ocorreu na vaquejada de Gika Lopes citando as mesmas, deixou
seu pesar com o falecimento de Carlinhos Medeiros locutor de
vaquejada e de Breno filho de Maninho pintor, parabenizou o Srº Luiz
da bicicleta pelo evento realizado no último final de semana, O
Vereador Laedson Santiago – Saudou a todos, deixou seu apoio com
a luta dos porteiros, falou de indicação de sua autoria na pauta de hoje
indicação essa para a construção das associações das comunidade de
urbis I, II, agradeceu o secretario Misael Cunha Neto por atender
solicitações do vereador citando estrada e campo de futebol,

comunicou a entrega de um tratou para a comunidade do alto da
bandeira pelo presidente do partido solidariedade, O Vereador
Reginaldo Damasceno – Saudou a todos, deixou seu apoio com os
porteiros citando a luta dos mesmos, deixou seu pesar com a família
Maninho pintor pelo falecimento de seu filho Breno, agradeceu obras
realizada na comunidade de Vila de Fatima, agradeceu e parabenizou
a gestão por atender os pedidos do mesmo citando como exemplo
iluminação pública, deixou o seu pesar com o falecimento de Carlinhos
Medeiros, O Vereador José Réis – Saudou a todos, também deixou
o seu pesar com o falecimento de Carlinhos Medeiros bem como a tia
do vereador Jean Carlos, pediu que seja corrigido a situação do Estádio
Municipal Mariano Santana dizendo que já foi confirmada a melhoria
dos mesmo, parabenizou o Srº Luiz da bicicleta pelo evento realizado
neste município, convidou a todos para a Sessão especial próximo dia
08 do corrente, deixou seu apoio com a categoria dos porteiros que
busca melhorias para os mesmos, O Vereador Renildo de Miranda
- Saudou a todos, lembrou de obras realizadas na comunidades da
Rodagem na gestão anterior citando várias, disse não ter visto as
maquinas trabalhando na aração de terra, citou cidades vizinhas com
menos recursos e tem mais terra arada que nossa cidade, falou ter
visto trator que era para esta arando terra puxando carrocinha em
nossa cidade, deixou seu repudio com a situação que se encontra o
estádio municipal Mariano Santana pedindo que sejam revisto essa
situação, parabenizou o Srº Luiz da bicicleta pelo evento realizado no
último fim de semana, denunciou os desmandos das estradas da
comunidade de alto de fora, parabenizou o Deputado Gika Lopes pela
festa que realizou e lamenta os ocorridos, pedindo que o mesmo não
desista, deixou o seu apoio com a categoria dos porteiros pedindo
união dos mesmo, parabenizou os profissionais do hospital municipal
pelo atendimento porem lembra que é obrigação deles fazer seu
trabalho com eficiência, denunciou paredes com infiltração naquela
unidade pedindo providencias, O Vereador Alexandro dos Réis
Menezes – Saudou a todos, disse estar junto a situação dos porteiros,
deixou seu pesar com o falecimento de Hamilton lembrando que foi
candidato a vereador na última eleição, voltou a falar do cronograma
da aração de terra disse que a gestão tem interesse de atender a todas
as família cadastradas, falou que os repasse do fundo municipal de
agricultura já iniciou parabenizando a gestão, disse que as infiltrações
do hospital municipal logo em breve serão solucionados porem lembra
que esse problema já faz muito tempo, falou sobre a terra planagem
para a construção do SAMU em nossa terra, respondeu as demandas
dos vereadores, O Vereador Presidente Radson Rogerio – Saudou
a todos, disse que esta casa jamais ira se furtar em ajudar os
servidores em especial neste momentos os porteiros, se colocou à
disposição dos mesmos, parabenizou o Srº Luiz da bicicleta pelo evento

realizado em nossa cidade citando a importância do esporte para o
cidadão, parabenizou o empresário Gika Lopes pela realização da
vaquejada citando a beleza do evento, falou da dificuldade que se
encontra o município a nível financeiro porem lembra que a aração de
terra não está parada, falou sobre a situação do esporte e do estádio
Mariano Santana pedindo a gestão diálogo com os vereadores lembrou
que o campeonato rápido foi aceito pelos clubes, A palavra foi
franqueada ao Diretor de esporte José Trabuco onde veio falar sobre a
situação do campeonato Serrinhense e o estádio municipal Mariano
Santana entre outras, O Srº Luiz da bicicleta também usou a tribuna e
agradeceu o apoio desta casa no evento realizado no último final de
semana, Não houve Ordem do dia e os trabalhos foram encerrados e
para constar o 1º Secretario mandou lavra a presente Ata que depois
de lida e aprovada será assinada, Sala das Sessões em 03 de maio de
2018.

