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Ata da 26º Sessão Ordinária
do 1º período legislativo da
Câmara

Municipal

de

Serrinha, estado da Bahia.
Aos seis dias do mês de Junho de dois mil e dezessete, às
dezenove horas, na sede da Câmara Municipal de Serrinha, Bahia,
realizou-se esta sessão sob a presidência do Vereador Radson Rogério
e com a presença dos seguintes vereadores: Edylene Ferreira, José
Moreira, José Reis, Mariana Cunha, Reginaldo Damasceno, Alexandre
Menezes, Jorge Gonçalves, Magneide Maria, Rosineide Lima, Alexandre
Lima Júnior, Flávio Ferreira, José Raimundo, Laedson Santiago, Renildo
de Miranda, 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: Projeto de Lei do Executivo nº00/32017,
Resolução nº 040/2017, Moção de aplausos – direcionado ao Sr. Otto
Alencar pela aprovação da PEC da Vaquejada, Moção de pesar
direcionada aos familiares do Sr. José da Silva Lima pelo seu
falecimento, Indicações Nº221, 222, 223, 224, 225, 226, 227/2017,
Projeto de Lei do Legislativo nº025/2017. Usou a tribuna o Sr. José
Carlos, onde falou sobre o campeonato dos amigos, usou a tribuna o

Sr. Joselito (popular Xicão do Vegao), onde pediu apoio desta casa para
a Orquestra Sanfônica de Serrinha. Passando para o Grande
Expediente, usaram da palavra os Edis: A vereadora Magneide
Maria – saudou a todos, parabenizou os professores por terem vindo
à tribuna lutar pelos seus direitos, questionou o porquê foi tirado
pessoas que estavam desdobrando, fez vários questionamentos sobre
o assunto, parabenizou Zé Carlos pela fala na tribuna, bem como a
Xicão por reivindicar apoio para a Orquestra Sanfônica, deixou sua
tristeza com a falta de tomógrafos em nossa cidade, citou a situação
dos ultra-sons em Serrinha, disse que estão ficando pacientes de
Serrinha em Coração de Maria para fazer cirurgia, pediu melhorias nas
estradas, reposição de lâmpadas, e a revitalização do tanque grande;
O vereador Alexandre Lima Junior – saudou a todos, parabenizou
os professores por reivindicarem seus direitos na tribuna desta casa,
deixou sua felicidade por ter resolvido o problema do campeonato dos
amigos, parabenizou o trabalho de Xicão com a Orquestra Sanfônica,
falou sobre esgoto e pediu limpeza na Colina das Mangueiras,
agradeceu pela limpeza da cidade, pelas aragens de terra. O vereador
José Moreira – saudou a todos, diz concordar com a reivindicação dos
professores, falou sobre a aprovação da PEC da Vaquejada, agradeceu
o trabalho desempenhado pelo secretário Misael Cunha Neto, O
vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos, lembrou a fala do
secretário onde diz que o município não tem recursos para melhorar a
saúde, falou também sobre o projeto da Orquestra Sanfônica, onde
não tem apoio da gestão, por isso não entende os gastos do são João,
fez um amplo desabafo sobre a construção da parte superior da
Câmara falando de conclusão e arquivamento pelo Ministério Público
de denúncia sobre sua pessoa, A vereadora Mariana Cunha –
saudou a todos, disse que esta casa jamais se furtará de lutar e ajudar
os professores lembrando que o problema da educação e no país
inteiro, falou também sobre os benefícios dos festejos juninos
lembrando que as verbas para os festejos e para a educação são verbas

diferentes pedindo cautela dos vereadores em suas respectivas falas,
deixou apoio ao campeonato dos amigos, bem como à Orquestra
Sanfônica; A vereadora Rosineide Lima – saudou a todos, lamentou
a situação da não contratação da Orquestra Sanfônica , voltou a falar
sobre não concordar com os festejos juninos com bandas caras, pediu
a sensibilidade da gestão com relação a pacientes da Zona Azul no que
concerne à volta dos mesmos para casa depois de viajarem para outra
cidade para se tratar, falou sobre a situação das cirurgias em nossa
cidade pedindo providências; A vereadora Edylene Ferreira –
saudou a todos, deixou felicitações pelas pessoas virem a esta casa
reivindicarem seus direitos citando o piso salarial dos professores,
citando o modelo do São João, dizendo não concordar; O vereador
Flávio Ferreira – saudou a todos, falou sobre o campeonato dos
amigos dizendo que o mesmo precisa da ajuda dos vereadores, pediu
ao prefeito que reveja a apresentação da Orquestra Sanfônica em
nossa cidade, falou sobre a busca de melhorias para a comunidade do
Cajueiro

lembrando

de

obras

e

doações

do

terreno

naquela

comunidade, lembrando de terreno para posto policial e praças naquela
localidade deixando claro que o terreno não é da prefeitura e sim
doação do vereador; O vereador Alexandre Menezes - saudou a
todos, disse que todos os vereadores foram à favor do campeonato dos
amigos, junto ao Diretor dos esportes, falou sobre indicação na pauta
de hoje de sua autoria sobre o intérprete de libras, falou sobre a
aprovação da semana do ciclismo, falou também sobre apresentação
de sanfoneiros no Coreto de Serrinha lembrando que os festejos
juninos têm parceria com o comércio privado, deixou os parabéns pela
ouvidoria da cidade; O vereador Laedson Santiago – saudou a
todos, parabenizou a comunidade de Subaé por reivindicações para
melhorar aquela comunidade, parabenizou o Sr. Capila pelo evento do
meio ambiente, citando a importância do mesmo, deixou sua tristeza
pela não apresentação da Orquestra Sanfônica, pediu pela conclusão
das obras de esgoto para a nossa cidade; o vereador Renildo de

Miranda – saudou a todos, agradeceu ao prefeito Adriano e ao Sec.
Misael Cunha Neto pela iluminação na zona rural, agradeceu pelas
aragens de terra, agradeceu pela melhoria nas estradas, citou esgoto
que foi resolvido na comunidade de Vila de Fátima; o vereador José
Reis – saudou a todos, desejou sorte e saúde ao vereador José
Raimundo, parabenizou a conduta do presidente em deixar a tribuna
livre, falou sobre visita feita às escolas pedindo melhorias, lembrou a
situação no estado de Pernambuco com a enchente, as crianças só
pegaram os livros, lembrou a fala do Secretário de saúde com débito
com o LACEN; o vereador Renildo de Miranda- saudou a todos
voltou a falar sobre a festa do São João, lembrou que discorda da festa
com bandas caras, lembrou fala do Sec. de saúde, onde diz que a saúde
não melhora por falta de dinheiro, disse não concordar com esse
modelo de festa disse não compreender por que ainda não chegou
iluminação para algumas comunidades, pediu que os direitos dos
professores sejam cumpridos; o vereador Radson Rogério- saudou
a todos, falou sobre o desenvolvimento das sessões de hoje, agradeceu
pelo trabalho nas estradas, citou a poda das árvores, parabenizou a
Moção de aplausos aos senador Otto Alencar pela aprovação da PEC da
vaquejada, pediu apoio aos colegas para sempre ficar uma gerencia
aberta durante a noite, bem como pede que os gerentes dos bancos
cumpram o tempo de 15 minutos, falou sobre centro antidrogas onde
é custeado pela igreja, deixou sua felicidade pelo projeto. Na ordem do
dia, foram colocados em discussão e votação: Projeto de Lei do
executivo nº 008/2017, aprovado por unanimidade; Resolução nº
040/2017, aprovada por unanimidade; Moção de pesar direcionada à
família do Srº José da Silva Lima pelo seu falecimento, aprovada por
unanimidade. 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 06 de junho de 2017. Em tempo, foi
formada a comissão provisória para fiscalizar as precatórias FUNDEF
ficando tais vereadores: Alexandre Júnior, José Moreira, Mariana

Cunha, José Reis, Edylene Ferreira, Renildo de Miranda, Rosineide
Lima.

