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Ata da 26º Sessão Ordinária
do 1º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos vinte e quatro 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, Renildo
de Miranda, Rosineide da Silva Lima Souza, Jorge Gonçalves de
Oliveira, Flávio Ferreira Gomes, Reginaldo de Oliveira Mota, Jean Carlos
Cardoso Silva, 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, Indicações Nº 097, 098,
099/2018, Projeto de Resolução Nº 016, 017, 018, 019, 020, 021,
022/2018, usou a tribuna os agentes de transito onde falaram sobre
as ações do maio amarelo, Passando para o Grande Expediente usaram
das palavras os Edis: O Vereador Jean Carlos – Saudou a todos,
parabenizou os colegas oficiais por terem sido promovidos e diga –se
de passagem pelas mais que merecidos, citando o nome de cada um
deles, parabenizou os agentes de trânsitos pelo trabalho desenvolvidos
citando a campanha do maio amarelo e a importância da mesma
agradeceu o encascalhamento nas rua da cidade nova, A Vereadora
Rosineide Lima- Saudou a todos, parabenizou as ações educativa do

maio amarelo porem diz achar tímida essas ações, pediu pinturas das
faixas de pedestre e redutores de velocidade, pediu que essas ações
sejam realizadas não só em maio e sim todos os meses, pediu que a
gestão olhe para as praças do município onde cita o abandono das
mesmas, chamou a atenção da AeS com os lixos e entulhos na ruas,
porem lembra que é responsabilidade de todos, O Vereador
Alexandre Lima Junior – Saudou a todos, parabenizou a equipe de
transito pela explanação na tribuna desta casa sobre o mesmo, falou
do maio amarelo e sua importância, parabenizou o campeonato socite
em comunidade rural, citou disputa de equipe de futebol feminino na
cidade de Coite, pediu isenção de taxas de pagamento das vigilâncias
nos cemitérios rurais, O Vereador José Raimundo – Saudou a todos,
pediu uma ação de transito diferenciada na AV Manoel Novais citando
carros sucateados neste local bem como na entrada da cidade no
contorno de Biritinga, agradeceu o engenheiro da prefeitura que deu
seu OK para pavimentação no bairro da Rodagem, solicitou
encascalhamento e iluminação para a comunidade de Bom Jardim, O
Vereador Reginaldo Mota – Saudou a todos, disse que os vereadores
estão aqui para cobrar melhorias para a população, pediu troca de
lâmpadas para as comunidades rurais, voltou a cobrar melhorias nas
estradas rurais, disse está esperando as pavimentações nas ruas de
Vila de Fatima onde o mesmo fez várias indicações, pediu calcamento
para algumas comunidades rurais lembrando que em cidades vizinhas
menor que Serrinha isso já existe, O Vereador Flavio Ferreira –
Saudou a todos, falou da surpresa pela infração da falta do cinto de
segurança pediu a conscientização de todos e falou a importância do
uso do cinto de segurança, parabenizou o início do campeonato socite
nas comunidades rurais, parabenizou a classe dos caminheiros pela
atitude da paralização, citando os altos preços dos alimentos e de tudo
de modo geral, convidou a todos para as feiras comunitárias que vem
acontecendo na comunidade de Cajueiro, O Vereador Jorge
Goncalves – Saudou a todos, parabenizou as ações do maio amarelo
citando a importância, pediu um reordenamento de transito em nosso
município citando o aumento da frota de veículos, pediu pintura nas
faixas de pedestre, solicitou os valores arrecadado com as multas, e
onde está sendo empregadas esses valores, pediu que seja revisto a
questão das lojas que colocam seus produtos nas calcadas, pediu
melhorias nos mercados municipais citando várias situações que
precisa mudar, questionou o que a gestão pensa em fazer com o
expresso cidadania, O Vereador José Moreira – Saudou a todos,
parabenizou toda a equipe do transito pelas ações do maio amarelo,
solicitou melhorias na organização da feira livre, parabenizou a classe
dos caminhoneiros pela luta deixando sua solidariedade e apoio
dizendo que o que está acontecendo é uma paralização pacifica e sem
baderna, O Vereador Laedson Santiago – Saudou a todos,

parabenizou os agentes de transito em especial as ações do maio
amarelo citando a importância desta campanha, relatou a quantidade
de vítimas que existe no transito, citou um situação que ocorreu na
área da saúde citando fato com um paciente onde precisou de cirurgia
onde Serrinha tem cirurgião para a mesma e não foi feito, solicitou a
planilha das cirurgia que é realizada nesta cidade, O Vereador
Reginaldo Damasceno – Saudou a todos, parabenizou os agentes de
transito por vim a esta casa falar sobre as ações do maio amarelo,
parabenizou os profissionais do presidio de Serrinha agradecendo a
renda que traz para nosso município, citou também curso que será
realizada naquela entidade, voltou a falar do transito e a importância
do respeito com os agentes falou sobre a paralização pacifica da classe
dos caminheiros pedindo que todos se uma nesta luta, solicitou isenção
das taxas dos cemitérios rurais, O Vereador José Réis – Saudou a
todos, parabenizou os agentes de transito pela campanha do maio
amarelo, solicitou melhorias nas estradas rurais, agradeceu convite da
secretaria de educação para reunião que acontecera dia 25 do corrente
no centro santo Alessandro, pediu reforma dos parques infantis de
nossa cidade, solicitou a construção de creches dos conjuntos
habitacionais, voltou a parabenizar a campanha de prevenção do maio
amarelo, O Vereador Renildo de Miranda – Saudou a todos, pediu
que seja detalhado os motivos maiores da falta dos vereadores na
Sessão, parabenizou os agentes de transito pela campanha do maio
amarelo citando a importância do mesmo, pediu melhorias para a feira
livre citando a sujeira no mercado municipal e do local onde
comercializa verduras e frutas, pediu que a oposição faca seu papel
com mais disciplina, disse que no mercado municipal se encontra fezes
no local, falou sobre algumas estradas da zona rural que fizeram esta
semana porem pediu que seja feira as outras estradas, questionou
sobre a suposta retirada de pneus de algumas maquinas do município,
disse não parabenizar a classe dos caminhoneiros pelas reivindicações
pois foram os mesmos que bateram panela para a saída da ex
presidente Dilma, O Vereador Alexandro dos Reis Menezes –
Saudou a todos, parabenizou os agentes de transito pela campanha do
maio amarelo, se solidarizou-se com os agentes em relação as
agressões aos mesmos pela população citando fato ocorrido na capital
Bainha, deu respostas as demandas dos vereadores, informou sobre
as demandas da aração de terra citando localidades que já está pronta,
falou sobre a licitação para 2 ambulâncias entre elas uma com UTI,
falou de licitação para a comunidade de Rodagem no sentido de
pavimentação, falou também da troca de lâmpadas na comunidade da
Rodagem, se solidarizou-se com o movimento dos caminhoneiro disse
que os benefícios será para todos, O Vereador Radson Rogerio –
Saudou a todos, parabenizou a equipe dos agentes de transito pelo
papel que vem desenvolvendo em nosso município, citou a campanha

do maio amarelo, deixou sua solidariedade com a paralização dos
caminhoneiros citando a importância da classe, falou da indicação de
sua autoria na pauta de hoje para a inserção da taxa de vigilância nos
cemitérios rurais, pediu iluminação pública para a comunidade de Novo
Horizonte, citou celebração do terço dos homens em comunidade rural
citando a beleza da mesma, Na Ordem do dia foram colocados em
discursão e votação: Moção de Aplauso- Direcionada aos
caminhoneiros pela paralização contra os aumentos de combustível –
Aprovado 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 24 de maio de
2018.

