CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais, Nº 735, Centro, Serrinha, Bahia. CEP: 48.700-000.
Tel. / Fax: 75.3261.2315, Fax 3261.7930 – CNPJ:13.347.406/0001-97

Ata da 22º Sessão Ordinária do
2º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha,
Estado da Bahia.

Aos nove dias do mês de novembro 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. José Reis e com
a presença dos seguintes vereadores: Edylene Ferreira, José Moreira,
Mariana Cunha, Reginaldo Damasceno, Alexandro Menezes, Jean Carlos
Cardozo, Jorge Gonçalves, Rosineide Lima, Alexandre Lima Júnior, Flávio
Ferreira,

José

Raimundo,

Laedson

Santiago,

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, veto ao
Projeto de Lei legislativo nº 029/2017, Projeto de Lei Executivo nº
006/2017, Moção de Aplausos – direcionada a jovem Midiã Santana e
Ângelo Peleteiro, Indicações nº 309, 310, 311, 312, 313/2017. Usou a
tribuna o representante da Secretaria de Saúde, onde falou sobre o
novembro azul e eventos que acontecerão. Passando para o Grande
Expediente, usaram da palavra os Edis: O vereador Reginaldo Mota –
saudou a todos, disse ser o papel dos vereadores cobrar melhorias,

parabenizou o Sec. Mizael Cunha Neto pelo trabalho desenvolvido a frente
da Secretaria lembrando de troca de lâmpadas e estradas sendo reparas,
porém diz que muito ainda falta a ser feito, pediu melhorias para a
comunidade de Vila de Fátima; A Vereadora Rosineide Lima – saudou
a todos e pediu reforma para as praças dos bairros lembrando de jardim
Arlindo Costa que tem tanque de água e o mesmo se encontra sem
tampa, citou visitas feitas a algumas creches denunciando falta de
merenda escolar e pediu melhorias na estrutura física da creche na
Comunidade dos Treze, pediu melhorias nas manutenções dos ônibus
escolares; O Vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos, disse que a
gestão está errando quando reduz a equipe dos profissionais na área da
saúde, falou de evento que acontecerá contra a aprovação da reforma da
previdência, denunciou manilhas entupidas na Comunidade da Colina das
Mangueiras, onde lembra que já foi denunciado à Gestão, que nada fez,
falou sobre verba que é destinada à agricultura, sendo que a gestão não
fez o repasse; O Vereador Flávio Ferreira – saudou a todos, lembrou
de momentos políticos que aconteceram em nosso município falando que
o partido dos trabalhadores esquece seus aliados, lembrou o quanto
ajudou este partido, disse que tudo fará contra o partido dos
trabalhadores; O Vereador Alexandre Lima Júnior – saudou a todos,
parabenizou o campeonato dos amigos e organização do mesmo,
parabenizou o professor Valdivan pela escolinha de futebol, parabenizou
a gestão pelo encascalhamento na Colina das Mangueiras, falou de sua
alegria com a Creche do CSU citando a bela estrutura; O Vereador José
Moreira – saudou a todos, parabenizou o Prefeito e o Sec. Mizael Cunha
Neto pelas indicações realizadas, citando várias, falou sobre sua indicação
da medalha na última Sessão, falou de melhorias na Comunidade da
Rodagem, O Vereador José Raimundo – saudou a todos, solicitou a
retirada de lixo ao lado da escola Ivete Oliveira pela empresa AES, onde
diz que a mesma não tem respeito com a população, falou de sua
indicação para a creche na comunidade Lagoa do Mota, lembrando de
apoio do Ver. José Reis para com a comunidade, disse que não tem
compromisso com partido e sim com o povo; A Vereadora Edylene

Ferreira – saudou a todos, falou de sua felicidade com a presença de
Paula Bahia lembrando de trajetória da última campanha, falou de sua
alegria com representante que citou ações da saúde dos homens,
deixando sua tristeza pela falta de representante do “Outubro Rosa”,
voltou a falar sobre a violência que assola nosso município deixando sua
indignação com a falta de merenda escolar, parabenizou O Vereador
Flávio com o comentário sobre a fidelidade partidária; A Vereadora
Mariana Cunha – saudou a todos, falou sobre a Sessão Solene que
acontece nesta casa falando da beleza da mesma, citou a importância de
cada homenageado, falou sobre a saúde do homem, falou sobre sua
indicação para encascalhamento na rua do recreio, porém diz que a
mesma já será resolvida, falou sobre denúncia de vereadores nesta
tribuna falando não ser verdade, pedindo respeito para com o secretário;
O Vereador Alexandro Menezes – saudou a todos, parabenizou a
família ACEM pelo evento da capoeira, falou sobre as ações da saúde do
homem, falou sobre a importância do trabalho coletivo para que a Sessão
Solene

desse

certo,

falou

sobre

encascalhamento

em

algumas

comunidades, falou sobre visita a centro de recuperação Dr. Jesus, do
Pastor Isidoro, agradecendo ao mesmo, deixou sua indignação com
comentários de Ministros do nosso país ; O Vereador Laedson
Santiago – saudou a todos, pediu desculpas ao Sr. Capilha em nome do
Prefeito Adriano Lima, bem como, ao Sec. Mizael Cunha Neto pelo
desentendimento com o Conselho de Meio Ambiente, lembrou que quem
julga é a justiça e não o Prefeito, disse elogiar o Sec. pelo contato do diaa-dia e medo não tem de ninguém, falou sobre entrega da merenda
escolar, onde acontecerá ainda essa semana; O Vereador José Reis –
saudou a todos, falou a importância da denúncia nesta casa, bem como
a tribuna livre que aqui acontece, falou sobre a organização do
campeonato dos amigos parabenizando-os, disse que o problema da falta
de merenda já foi resolvido, disse que quem perdeu foi a gestão por não
ter participado da Sessão Solene de medalhas, falando da beleza da
Sessão; O vereador Renildo de Miranda – saudou a todos, falou sobre
o Partido dos Trabalhadores citando várias pessoas que fazem parte

desse

partido,

citou

várias

ações

realizadas

pelo

Partido

dos

Trabalhadores a nível de cidade, estado e país, pediu iluminação pública
para algumas comunidades e encascalhamento para as comunidades,
disse que o Prefeito não fica na prefeitura, disse que a falta de merenda
foi falta de planejamento, lembrou evento que acontecerá amanhã na
frente do INSS; O vereador Jean Carlos – saudou a todos, falou do
sucesso dos mutirões realizados em algumas comunidades, parabenizou
a organização do campeonato dos amigos alegando a beleza da festa,
falou da semana da cultura e algumas ações realizadas do Executivo,
cobrou o término da obra na rede de esgoto da Colina das Mangueiras
lembrando que a CONDER também está cobrando o término da referida
obra, falou sobre a beleza da Sessão Solene de entrega das medalhas,
falou sobre as alianças políticas a nível de país, estado e cidade, citou
várias obras inacabadas deixadas pelo Partido dos Trabalhadores. Na
Ordem do Dia, foram colocadas em discussão e votação: Veto ao Projeto
de Lei Legislativo nº 029/2017 – aprovado por 10 votos e cinco
contrários; Projeto de Lei Executivo nº 006/2017 – aprovado por
unanimidade; Moção de Aplauso direcionada à jovem Midiã e Ângelo
Peleteiro – aprovada por unanimidade. Por fim, os trabalhos foram
encerrados e para constar, o 1º Secreario mandou lavrar a presente ata,
que depois de lida será assinada na Sala das Sessões em 09 de novembro
de 2017.

