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Ata da 20º 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 dezenove 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:
Reginaldo Damasceno, Mariana Cunha, José Reis, José Moreira,
Edylene Ferreira, Alexandre Menezes, Jean Carlos Cardoso, Jorge
Gonçalves, Rosineide Lima, Magneide Maria, 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, Lei nº 1.166, 1.167/2017, Resolução nº
058, 059/2017, Moção de Aplausos direcionada ao Sr. Luiz de Lima
Sacramento, Centro Educacional 30 de Julho, a jovem Caroline Silva
de Jesus, Indicações nº305, 306/2017, Projeto de Lei Legislativo nº
038, 039, 040/2017. Usou da palavra o representante do clube dos
trabalhadores, onde falou do seu projeto, agradeceu ao apoio desta
casa em ter aprovado o dia em que se homenageia os desbravadores.
Passando para o Grande Expediente, usaram da palavra os Edis: O

Vereador Reginaldo Mota – saudou a todos, lembrou de indicação
para a implantação de usina de asfalto agradecendo as reformas das
BA’s em nosso município, agradeceu o empenho de Mica na melhora
do bairro de Vila de Fátima, parabenizou o trabalho da equipe da
regularização, disse que corre atrás dos móveis dos Postos de Brejo;
O Vereador José Raimundo – saudou a todos, parabenizou o grupo
dos desbravadores, parabenizou a gestão pela iluminação e indicação
do vereador, disse ser vereador de oposição, disse ser falta de
respeito da empresa AES com a população, disse que o ex-vereador
Lailson diz ser autor de todas as indicações executadas, pedindo
respeito; O Vereador Alexandre Lima Júnior – saudou a todos,
agradeceu o espaço dado ao grupo dos desembargadores nesta casa,
falou da importância deste grupo e o quanto contribuiu para a
formação para a formação dos jovens, falou do projeto “Hora é hora”
de responsabilidade do mestre Coco, falou de creche para o CSU
deixando seu desejo; O Vereador Jorge Gonçalves – saudou a
todos, deixou seu repúdio com a votação em Brasília e Deputados
baianos que votaram contra o povo, disse que as demissões são por
falta de planejamento, pois existem altíssimas gratificações, citou fato
ocorrido com o descaso da gestão com os feirantes de nossa cidade;
A Vereadora Edylene Ferreira – saudou a todos, deixou sua
insatisfação com a falta de ações no “Outubro Rosa”, bem como no
“Novembro Azul”, falou da violência que assola nosso município
pedindo a regulamentação dos moto-taxistas visto que a maioria dos
assassinatos acontecem com pessoas de moto, disse ser falta de
planejamento as demissões ocorridas em nossa cidade lembrando do
recebimento do precatório para nossa cidade; O Vereador Flávio
Ferreira – saudou a todos, convidou a todos para a Sessão Solene
próximo dia 31 do mês corrente em homenagem ao dia dos
evangélicos, falou da violência que aumentou muito em nossa cidade,
citando a situação das drogas, parabenizou os desbravadores pela
importância dos trabalhos realizados, parabenizou o campeonato dos

amigos realizado em nossa cidade; A Vereadora Rosineide Lima –
saudou a todos, parabenizou o Clube dos Desbravadores de nossa
cidade citando a importância das atividades dos mesmo, fez um relato
da péssima situação da regulação em nossa cidade, falou da péssima
situação que se encontra os feirantes em nossa cidade pedindo
respeito para os mesmos, disse ser desrespeito da gestão com
servidora do Conselho de Meio Ambiente; O Vereador José Moreira
– saudou a todos, falou sobre marcha dos prefeitos citando a
importância do ato, parabenizou os desbravadores pelos projetos
desenvolvidos, falou sobre trabalhos desenvolvidos na Rua do Fogo
entre outras, citou vários trabalhos desenvolvidos pela gestão por
indicação deste vereador; O Vereador José Reis – saudou a todos,
parabenizou a todos que participam do Clube dos Desbravadores,
parabenizou os esportes que vêm acontecendo em nossa cidade
citando vários campeonatos, citou a Marcha dos Prefeitos citando a
queda da arrecadação, agradeceu à gestão pela limpeza do açude da
Maravilha, falou de mutirão que acontecerá na comunidade da Santa
Rosa no próximo sábado, falou da vinda da SAMU para nossa cidade;
O Vereador Alexandro Menezes – saudou a todos, parabenizou os
desbravadores pelos trabalhos que desenvolveram em nossa cidade,
falou sobre o campeonato de futebol, onde a comunidade do CSU foi
agraciada, falou sobre evento do Partido Progressista (PP), onde
solicitou emendas para nossa cidade, citando várias entre elas que o
centro cirúrgico do Hospital Municipal volte a funcionar, bem como o
aumento dos leitos das salas vermelhas e amarelas no hospital, falou
da vinda do SAMU para nossa cidade; O Vereador Laedson
Santiago – saudou a todos, falou sobre a situação dos feirantes
deixando sua opinião, solicitou que os moradores da rua Álvaro
Augusto não coloquem o lixo fora da hora da passagem do carro de
coleta, fez uma ampla avaliação sobre o aumento de energia, falou
sobre o Cartel que existe em nossa cidade sobre gás de cozinha e
combustível, falou sobre ação da Polícia Militar em assalto na cidade

de Teofilândia parabenizando os colegas; O Vereador Renildo de
Miranda – saudou a todos, voltou a falar do imposto no recibo de luz
em nossa cidade dizendo discordar de mais impostos, disse que
respeita o prefeito como pessoa, mas que o mesmo precisa ser
prefeito e fazer gestão, que até o momento a 1ª dama que faz a
gestão, citou a péssima situação que se encontram os feirantes de
nossa cidade falando a situação caótica no qual se encontra o mercado
municipal, falou das denúncias de perseguição por parte da gestão
citando adesivos dos PAC que foram arrancados das máquinas e
carros adequados na gestão passada, pediu explicação sobre leilão
que irá acontecer em nossa cidade; O Vereador Jean Carlos –
saudou a todos, justificou a situação do leilão em nossa cidade
lembrando que os recursos iram para o Governo do Estado, falou
sobre a Marcha dos Prefeitos citando a importância e falando sobre a
queda na arrecadação e o quanto prejudica a gestão, citou a
importância dos projetos dos desbravadores, convidou a todos para
mutirão no bairro da Santa citando ações sociais, falou da crise que
assola nosso país e lembrou que dessa forma não tem como ter
planejamento, disse não ser perseguição com os vereadores de
oposição lembrando de indicação realizada dos vereadores de
oposição; O Vereador Radson Rogério – saudou a todos, falou
sobre a vinda da SAMU para nossa cidade, citou aumento de número
de aparelhos nos PSF’s de nossa cidade, disse que estão acontecendo
serviços

nas

estradas

de

várias

comunidades,

inclusive,

nas

comunidades de vereadores de oposição, disse que comunidades
rurais irão ser contempladas com consultório odontológico. Na Ordem
do Dia, foram colocados em discussão e votação: Lei nº 1.166,
1.167/2017 – aprovadas por unanimidade; Resolução nº 058,
059/2017

–

aprovada

por

unanimidade;

Moção

de

Aplausos

direcionada a Luiz de Lima, Centro Educacional 30 de Julho, Carolina
Silva de Jesus – 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.

