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Ata da 23º Sessão Ordinária
do 2º período legislativo da
Câmara

Municipal

de

Serrinha, estado da Bahia.
Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e
dezessete, às dezessete 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: Fernando Sena, Reginaldo Damasceno, Mariana Cunha,
José Reis, José Moreira, Jean Carlos Cardoso, Laedson Santiago, José
Raimundo, Alexandre Lima Júnior, Renildo de Miranda, Reginaldo
Mota, Alexandro Menezes, Rosineide Lima, Jorge Gonçalves, Edylene
Ferreira, Magneide Maria. O presidente declara aberta a sessão e
inicia-se com a leitura da ata da sessão anterior ficando aprovada por
unanimidade.

No

pequeno

expediente,

foram

apresentadas

correspondências diversas: Lei 1.168/2017; projeto de lei legislativo
nº 04/2017; indicações nº 314, 315, 316/2017, foi lido ofício nº
102/2017 onde se notifica o Sr. Osni Cardoso a fazer sua defesa no
tempo máximo de 2:00h (duas horas) na sessão desta casa. Mais uma
vez a Mesa diretora seguindo o regimento câmeral para que

novamente o interessado tenha a oportunidade de apresentar a sua
defesa por escrito ou oralmente resolvendo que poderá tomar teor do
relatório da Comissão de Orçamento pelo Diário Oficial publicado no
dia 14/11/2017 ou sem prejuízo na tentativa da notificação pessoal
que desde já fica determinar por essa Mesa diretora para que
qualquer membro desta comissão o faça, já fica determinado para o
dia 04/12/2017 às 17:00 nesta Casa. Passando para o Grande
Expediente, usaram da palavra os Edis: O vereador

Jorge

Gonçalves, saudou a todos e disse não entender o porquê da retirada
das contas da pauta, disse que o ex-gestor trabalhou para o povo,
disse ser injusto votarem contra o parecer do TCM; A vereadora
Mariana Cunha, saudou a todos, disse que as contas foram retiradas
de pauta para dar mais uma oportunidade de defesa ao ex-gestor,
disse

que

as

contas

foram

analisadas

com

cautela

e

viu

irregularidades, voltou a lembrar que a nova data da Sessão será dia
04 de dezembro; A vereadora Rosineide Lima saudou a todos,
disse que a Câmara não pode dificultar até a votação das contas,
pediu que a Câmara se mobilize também com a votação de outros
projetos, lembrou que as contas do atual prefeito também será votada
nesta casa, pediu votação nominal na próxima Sessão; o vereador
Renildo de Miranda saudou a todos, disse que leu o parecer do
Tribunal de Contas por várias vezes, disse que os profissionais do
Tribunal são técnicos e esta Casa não tem técnica, citou várias
irregularidades a nível nacional, disse que o prefeito deu secretarias
em troca de votos, disse que o Partido dos Trabalhadores vai renascer
das cinzas, pediu que esta casa faça justiça; O vereador Jean Carlos
saudou a todos, disse ter lido vários documentos do TCM, bem como
relatórios e pareceres, disse que foi dada a segunda chance ao exgestor para se defender, lembrou que os vereadores ajudaram o exgestor a governar e eles não são traidores, lembrou de contas do ano
anterior que foi aprovada por esta Casa. Na ordem do dia, foram
colocadas em discussão e votação: Lei nº1.168/2017, aprovada por

unanimidade, e por fim, os trabalhos foram encerrados e, para
constar, o 1º secretário mandou lavrar a presente ata, que depois de
lida será assinada na sala das sessões em 16 de novembro de 2017.

