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Ata da 22º Sessão Ordinária
do 1º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos dez 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, 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, Projeto de Lei do Legislativo
Nº 002/2018, Projeto de Lei do Executivo Nº 006, 007, 008/2018,
Indicações Nº 075, 076, 077, 078, 079/2018, projeto de Lei do
Legislativo Nº 010/2018, Passando para o Grande Expediente usaram
das palavras os Edis: O Vereador Jorge Goncalves – Saudou a
todos, parabenizou a Vereadora Magneide Maria e Srº Capilha pela
passagem dos seus aniversario, agradeceu o deferimento da mesa para
audiência pública sobre o meio ambiente próximo dia 06, questionou
sobre o maio amarelo lembrando que já estamos no dia 10 e ainda não
se viu nada sobre o assunto, questionou qual o valor arrecadado com

as multas de transito e em que esse valor foi usado? Voltou a
questionar sobre as ações do maio amarelo, falou sobre a festa do São
Joao deixando sua preocupação com o local que está se pensando em
fazer a festa dizendo que o local não suporta a quantidade de pessoas,
lembrou também da destruição que irá acontecer no local que é
destinado a jogos de futebol, falou sobre reunião que aconteceu pela
manhã nesta casa onde uma das pautas foi o precatório pedindo
transparência no processo, A Vereadora Magneide Maria – Saudou
a todos, denunciou cartel de combustível e gás de cozinha que existe
em nossa cidade, chamou a tenção do gestou em relação as estradas
que estão intransitável e sem iluminação pública, pediu melhoria na
saúde para alguns comunidades rurais, parabenizou a beleza da
Sessão de entrega de medalha Joao Pinheiro Lima, onde lembra que
todos as pessoas que receberam medalhas foi merecidos, O Vereador
Alexandre Lima Junior- Saudou a todos, parabenizou o trabalho da
guarda municipal em nossa cidade, agradeceu as rondas rurais quem
vem acontecendo em nossa terra, agradeceu e parabenizou a gestão
por atender o pedido do vereador no que concerne à campeonato para
jovens, deixou sua insatisfação com o aumento de combustível pedindo
união dos vereadores para averiguar a situação, O Vereador
Reginaldo Mota – Saudou a todos, parabenizou os aniversariantes de
hoje a vereadora Magneide Maria e Srº Capilha, solicitou iluminação
pública e troca de lâmpadas para as comunidades, deu resposta a
radialista onde citou o nome dele em rádio local, disse que é obrigação
do vereador cobrar ações de melhorias para nossa terra, pediu
melhorias nas estradas rurais, solicitou pavimentação de Vila de Fatima
e Parque Santana, A Vereadora Rosineide Lima – Saudou a todos,
parabenizou os aniversariantes Magneide Maria e Srº Capilha, pediu
iluminação pública e lembrou que iluminação combate a violência,
iluminação é segurança, lembrando de violência que assola nosso
município e que falta de iluminação muito ajuda para que isso
aconteça, pediu ações do maio amarelo, onde pede a pintura das faixas
de pedestre e redutores de velocidade, lembrando que o transito é
municipalizado, sobre o São Joao lembrou que tem um hospital
próximo o estádio onde provavelmente irá acontece a festa, falou sobre
uma possível perseguição política com alguns agentes da guarda
municipal e solicita averiguação sobre irregularidades que está
acontecendo com alguns agentes, O Vereador Jean Carlos Cardoso
– Saudou a todos, falou sobre entrega de trator para a comunidade
rural através do partido solidariedade, disse que a gestão está
organizando o estádio para a festa junina dizendo que já teve a visita
da polícia militar e logo terá a visita dos bombeiros, A Vereadora
Mariana Cunha – Saudou a todos, parabenizou os aniversariantes a
Vereadora Magneide Maria e Srº Capilha pela passagem do seu
aniversário, falou sobre o aumento do combustível deixando sua

indignação, pediu união dos vereadores para melhorar a situação,
agradeceu o colega Laedson Santiago por ter a representado na Sessão
de entrega de Medalha Joao Pinheiro Lima citando a importância de
cada pessoa homenageada, deixou seu apoio para projeto que irá
ajudar os animais abandonado, parabenizou as mães pela passagem
do seu dia, O Vereador José Moreira – Saudou a todos, disse ser
um vereador jovem e que está aqui para aprender com os demais,
falou sobre cavalgada em comunidade rural deixando seu apoio,
parabenizou os serviços de terra planagem para a construção do SAMU,
declarou que próximo sábado a feira-livre terá uma organização
melhor, A Vereadora Edylene Ferreira – Saudou a todos, justificou
sua ausência na Sessão de entrega de medalhas Joao Pinheiro Lima,
falou da importância do projeto de sua autoria que protege os animais,
deixou sua preocupação com os precatórios disse que está de olho e
que lutara para o povo receber o que tem direito, pediu que a Câmara
entenda o poder de decisão que ela tem no município, falou de sua
busca ao campo maior na política citando que candidato ficha suja e se
diz pre candidato ira ser penalizado judicialmente por isso, O
Vereador José Raimundo – Saudou a todos, parabenizou o partido
solidariedade pela entrega de um trator para comunidade rural,
solicitou um olhar diferenciado para a comunidade Lagoa do Mato onde
lembra da carência daquela comunidade citando a quantidade grande
de crianças naquela comunidade, solicitou melhorias na A Manoel
Novais, O Vereador Laedson Santiago – Saudou a todos,
parabenizou a colega Magneide Maria e Srº Capilha pela passagem do
seu aniversário, deixou sua alegria com a entrega de um trator de
pneus para comunidade rural através de seu partido solidariedade
citando a tentativa de consegui mais um trator para doação, Lembrou
fala do diretor de esporte José Trabuco na tribuna desta casa onde
usou para denegrir a imagem do Srº Adriano da Chapada e hoje
Adriano teve direito de resposta pedindo que os mesmos evitem esta
situação, falou sobre situação da polícia onde prendeu assaltantes que
assaltaram na comunidade de Rodagem bem como na cidade de
Teofilândia porem diz que os mesmos já estão soltos, dizendo que o
trabalho da polícia está sendo de enxugar gelo, O Vereador José Réis
– Saudou a todos, falou sobre os pres candidatos a Deputados
estaduais em nossa cidade, lembrou o brilho da Sessão Especial de
entrega de Medalha Joao Pinheiro Lima citando cada pessoa
merecedora da homenagem, falou de reunião que aconteceu nesta
casa para tratar situação e melhorias para os porteiros, parabenizou
todas as mães pela passagem do seu dia, O Vereador Renildo de
Miranda – Saudou a todos, deixou sua indignação com as mazelas que
está acontecendo nesta gestão, falando sobre perseguição que vem
acontecendo na guarda municipal, questionou onde está atuando o
GOI? As rondas escolares em nosso município? Pediu que seja feita

uma averiguação pois soube que o carro que pertence a guarda
municipal fica nas mãos do coordenador para ir e vim para casa,
questionou porque alguns funcionários da guarda tem horário
diferenciado, citou valores de salários altos de algumas pessoas da
guarda municipal onde consta adicional noturno e os mesmos não
trabalham a noite, citou várias irregularidades na guarda municipal,
denunciou funcionários da área da saúde que tem três meses sem
receber salário, O Vereador Alexandro dos Réis Menezes – Saudou
a todos, deixou sua condolência para a família do Srº Jose Coutinho,
parabenizou a colega Magneide Maria e Srº Capilha pela passagem do
sua aniversario, disse que não há perseguição política com a guarda
municipal porem diz que o secretário de administração está disposto
para se reunir para tentar resolver possíveis irregularidades,
respondeu as demandas dos vereadores, O Presidente Radson
Rogerio – Saudou a todos, agradeceu o vereador Jose Réis pelas as
palavras em relação a beleza da Sessão de entrega de medalhas Joao
Pinheiro, pediu que seja solucionada a situação de um homenageado
onde diz que faz trabalho social em campo de futebol com esgota
aberto ao lado do campo, falou sobre estradas rurais e iluminação
pública, Na Ordem do dia foram colocados em discursão e votação:
Requerimentos de urgência para tramitação do projeto de Lei do
Executivo 007, 008/2018 – Aprovado com 15 votos a favor 1 contraio
da vereadora Edylene Ferreira e 1 ausência do vereador Flavio Ferreira,
Projeto de Lei do Legislativo Nº 002/2018 – Aprovada por
unanimidade, Projeto de Lei do Executivo 006/2018 – Aprovada por
unanimidade, Por fim 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 10 de maio de 2018.

