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Ata da 24º Sessão Ordinária do
1º
Período
Legislativo
da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezoito, as
dezessete 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
Executivo Nº 007, 008/2018, Indicações Nº 088, 089, 090, 091/2018,
Passando para o Grande Expediente usaram das palavras os Edis: A
Vereadora Magneide Maria - Saudou a todos, agradeceu o secretário
de saúde por atender pedido da vereadora e solicitou a realização de
cirurgia de catarata e glaucoma, bem como outros procedimentos como
ressonância magnética, solicitou que o município faca pactucão com
alguns hospitais de Salvador, O Vereador Jorge Goncalves – Saudou
a todos, falou de reunião que aconteceu nesta casa onde tratou sobre a
questão racial, femenicidio entre outras, citando vários casos,
questionou como esta as pactuacões pedindo que a gestão veja esta

questão , lembrando que na gestão anterior tinha atendimento de
angiologista e oftomologista com recursos próprios, questionou sobre a
situcao precária que se encontra o mercado municipal citando várias
situações onde precisa de melhora, O vereador Alexandre Lima
Junior – Saudou a todos, parabenizou os garis pela passagem do seu
dia, parabenizou o professor Valdivan pelo trabalho que realiza com o
esporte em nossa cidade, solicitou limpeza dos canteiros e pinturas de
meio fio para a comunidade de CSU, pediu melhorias da quadra do
conjunto habitacional na comunidade do cruzeiro, parabenizou os
jornalistas que esteve nesta casa recebendo moções de aplausos
falando da competência dos mesmos, O Vereador Reginaldo Mota –
Saudou a todos, lamentou o falecimento do Srº Dede do Brejo, solicitou
a troca de lâmpadas para as comunidades rurais, pediu o termino dos
trabalhos de aração de terra, pediu pavimentação para as comunidades
de Vila de Fatima e Parque Santana, solicitou melhorias nas estradas
rurais, O Vereador Flavio Ferreira – Saudou a todos, parabenizou os
jornalistas que receberam moções de aplauso nesta casa, falou sobre
evento esportivo na zona rural citando a pessoa d Neto Trabuco,
parabenizou a Associação da comunidade de Cajueiro por esta correndo
atrás sempre do que é melhor para a comunidade citando a feira que
está acontecendo todos os domingos, pediu apoio para projeto que
entrara em pauta nesta casa que beneficiara o povo de terreiro de santo,
falou sobre o arrependimento de ter votado no projeto que aumentou a
taxa de iluminação publica, porem diz que os vereadores tem o poder
de chamar o prefeito para uma conversa e tentar amenizar a situação,
A Vereadora Mariana Cunha – Saudou a todos, parabenizou os
homenageados que receberam as moções de aplauso nesta noite,
parabenizou o secretário de saúde pelo trabalho que vem realizando a
frente da secretaria, falou sobre projetos que beneficiara os animais
abandonados, deixou sua solidariedade para a família do policial militar
Natan vítima da violência, O Vereador Laedson Santiago – Saudou
a todos, falou sobre o que aconteceu com o policial militar Natan,
relatando toda a situação e dizendo o quanto a violência e a
marginalidade vem crescendo assustadoramente, falou da pessoa que é
Natan citando o homem justo e honesto que é, A Vereadora Rosineide
Lima – Saudou a todos, disse que entendo o trabalho da polícia militar
se solidarizou-se com o policial militar Natan e sua família, disse que
colocou indicação para atendimento de oftomologista em nossa cidade,
denunciou a falta de merenda escolar nas escolas de nosso município
pedindo solução, lembrou o dia contra a homofobia pedindo que aja
respeito entre as pessoas, parabenizou os garis pela passagem do seu
dia, solicitou iluminação pública visto que a população está pagando
taxa de iluminação pública tão alta, O Vereador José Réis – Saudou a
todos, parabenizou os homenageados que hoje receberam moções de
aplausos nesta casa, emanou melhoras para o vereador Reginaldo
Damasceno que não passou muito bem de saúde hoje, falou sobre a

necessidade de mudança dos nomes e de ruas e logradouros através de
plebiscito, solicitou que a empresa que administra a zona azul recupere
as ruas e melhore e melhore o transito no que lhe compete, falou de
reunião administrada pela secretaria de educação com os diretores de
escolas citando a importância da mesma, O Vereador Renildo de
Miranda – Saudou a todos, solicitou que seja revisto a situação dos
banheiros do centro Luiz Eduardo Magalhaes pois informa que
internautas falaram que está interditado, pediu melhorias nas estradas
rurais, disse ser uma vergonha lembrando que a população está
pagando taxa de iluminação pública e não tem os serviços disse que não
se conforma em ouvi dizer que não se tem dinheiro para melhorar o
município porem tem dinheiro para ser gasto com o São Joao, denunciou
falta de pagamento de alguns contratados pela prefeitura, denunciou a
falta de merenda escolar nas escolas do município, pediu melhorias para
a feira livre e para outros seguimentos, solicitou o planejamento de
gastos do São Joao, O Vereador Alexandro dos Reis Menezes –
Saudou a todos, citou algumas comunidades que já foram concluída as
arações de terra, citou aumento de exames eletrocardiograma e a
aquisição de mais aparelhos para realização dos exames, informou a
informatização do hospital municipal , informou que a restauração do
asfalto da Av. Manoel Novais será no 2º semestre, respondeu as
demandas dos vereadores, falou sobre a aprovação de uma lei que liga
todos os sistemas das policias militar, civil, federal entre outras, O
Vereador Radson Rogerio – Saudou a todos, disse que o papel do
vereador é fazer críticas construtivas e que o vereador precisa ouvi o
clamor do povo, disse que o vereador precisa aplaudir o que acontece
de bom em nosso município, citou o jovem Mirailton que saiu de
Serrinha para disputar corrida em outro país elevando o nome de nossa
cidade, solicitou trabalho de maquinas na região de cana verde e pediu
orações para o policial militar Natan se solidarizando com a família, Na
Ordem do dia foram colocados em discursão e votação: projeto de Lei
do Executivo Nº 007, 008/2018 – Aprovados 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 17 de maio de 2018.

