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Ata da 27º Sessão Ordinária
do 2º Período Legislativo da
Câmara
Municipal
de
Serrinha, Estado da Bahia.

Aos sete dias do mês de dezembro 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 Ver. Radson
Rogério e com a presença dos seguintes vereadores: Edylene Ferreira,
José Moreira, José Reis, Mariana Cunha, Reginaldo Damasceno,
Rosineide Lima, Magneide Maria, Jorge Gonçalves, Jean Carlos
Cardoso, Alexandro Meneses, Reginaldo Mota, Renildo de Miranda,
Laedson Santiago, José Raimundo, Fernando Sena, Alexandre Lima
Júnior. 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:
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e de Justiça e Redação
favorável ao Projeto 009/2017 (aderindo à emenda modificativa
nº001/2017 ao Projeto de Lei do Executivo nº 009/2017; Parecer da
Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de Lei Legislativo
nº 039/2017; Parecer da Comissão de justiça e Redação favorável às
Indicações nº308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,

318/2017; Moção de Aplauso direcionada ao Sr. Dr. Rui Carlos Barata,
Capitão da PM Luciano Araújo Lima; Resolução nº 024, 025/2017;
Indicações nº 319, 320, 321/2017; Projeto de Legislativo nº 042/2017.
Em tempo, foi entregue a Moção de Aplauso ao jogador Capa, onde
usou a tribuna e agradeceu a homenagem. Passando para o Grande
Expediente, usaram da palavra os Edis: O Vereador Alexandre
Júnior – saudou a todos, falou de sua felicidade em ver Júnior Capa
se destacando no futebol nacional, desejou ao mesmo toda felicidade
para buscar sempre o melhor, falou do trabalho do Sr. Valdivan no
esporte de Serrinha, falou de Campeonato que se realiza em nossa
cidade, citou jogo beneficente que acontecerá próximo dia 20 do
corrente; O Vereador Reginaldo Mota – saudou a todos, agradeceu
ao Prefeito e Secretários por atenderem seus pedidos no que concerne
à cirurgia de amigos, lembrou também da ajuda do Sr. Otto Alencar,
falou de serviço de encascalhamento na comunidade de Vila de Fátima,
agradeceu à Gestão, pediu Centro de Cirurgia para o Hospital
municipal, pediu presença do expresso cidadania; A Vereadora
Edylene Ferreira – saudou a todos, parabenizou o colega Fernando
Sena que é do Partido PR por estar aqui ocupando esta cadeira, falou
sobre o trabalho ocorrido durante este ano de 2017 falando da
responsabilidade da mesma, falou sobre comunicado do Partido dos
Trabalhadores sobre perseguição política dizendo que isso não existe e
que esta Casa fez seu trabalho como deveria ter feito, A Vereadora
Magneide Maria – saudou a todos, deixou seu repúdio com cidadão
que fez comentários de baixo calão contra a mesma nas redes sociais,
disse ter palavra e está de cabeça erguida disse não ter medo do que
faz, lembrou ter votado nas contas de Osni e votaria outra vez, pois
votou com convicção de que fez a coisa certa, pediu que o Prefeito
tenha cuidado com quem anda ao lado dele; A Vereadora Rosineide
Lima – saudou a todos, lembrou audiência pública que aconteceu
nesta Casa sobre a juventude de Serrinha contra o extermínio da
população negra, fez um relato sobre o mesmo citando a importância,

falou de visita às comunidades de Carrossel e Barra do Vento, onde
contará com extensão de rede de água, lembrou que o Partido dos
Trabalhadores foi quem apoiou a campanha do Dr. Ferreirinha e
lembrou que os colegas do PT aqui nesta casa agradecem sim à Vera.
Magneide Maria; O Vereador Alexandro Menezes – saudou a todos,
citou a importância do dia 30 de novembro, dia dos evangélicos falando
do trabalho desenvolvido pelo mesmo, parabenizou o jovem Júnior
Capa pela passagem do seu aniversário, citou a importância do
trabalho desenvolvido no futebol; O Vereador José Reis – saudou a
todos, parabenizou o jovem Capa pela passagem do seu aniversário e
pelo desenvolvimento no esporte citando seu talento, pediu pressa da
gesta no que concerne à limpeza dos açudes, lembrou mutirão que
acontece em Vila de Fátima, falou da responsabilidade da Comissão de
Finança e Orçamento com o Parecer muito bem feito no que concerne
às contas do ex-prefeito Osni Cardoso, parabenizou a Orquestra
Sanfônica de nossa cidade pelas apresentações que a mesma vem
realizando; O Vereador Reginaldo Damasceno – saudou a todos,
citou melhoramentos das estradas e encascalhamento das mesmas,
agradeceu à reforma da pra de Vila de Fátima, bem como o corrimão
da

ponte,

citou

vários

melhoramentos

naquele

bairro,

citou

recuperação de calçamento deixando seu repúdio com os Deputados
de nosso País parabenizando o palhaço tiririca pela sua atitude; O
Vereador Renildo de Miranda – saudou a todos, deixou sua tristeza
com a votação contra as contas do ex-prefeito Osni Cardoso, disse que
o Partido dos Trabalhadores não tem dono, existe sempre o diálogo
para resolver os problemas, lembrando que os dedos das mãos são
irmãos, mas não são iguais, disse que no Partido dos Trabalhadores
cada petista é avaliado nos seus atos, lembrando que as punições ficam
dentro do partido, disse que tem vereadores que não vêm para as
audiências ou plenárias e não justifica, pediu mais a presença dos
mesmos, disse que as ruas estão escuras, lembrando que a cidade
ainda não está arrumada para o Natal; O Vereador Jean Carlos –

saudou a todos, lembrou que a Câmara tem autonomia para julgar as
contas do ex-prefeito, falou do trabalho desenvolvido pelo jovem Capa
no futebol, falou sobre a beleza da festa de ordenação do Padre em
nossa cidade, convocou a população para o mutirão da saúde na
comunidade de Vila de Fátima, disse ter três equipes trabalhando na
iluminação pública, disse que em breve estará sanado o problema que
o ex-gestor deixou, parabenizou o dia 30, dia dos evangélicos, falou
sobre extensão de rede elétrica no entroncamento de Lamarão
agradecendo à COELBA; O Vereador Radson Rogério – saudou a
todos, parabenizou o radialista Zé Riluso, bem como o Ver. Alexandre
Júnior pela Moção de Aplauso ao jovem Júnior Capa, parabenizou os
evangélicos pela passagem do seu dia, disse que o que vale é a
amizade e que vai na casa de qualquer colega, basta ser convidado,
independente de política, o que vale é a amizade. Em tempo, foi
justificada a ausência dos vereadores Jorge Gonçalves e Mariana
Cunha. Na Ordem do Dia, foram colocados em discussão e votação:
parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e de justiça e Redação
favorável ao Projeto de Lei Executivo nº 009/2017 aderindo à emenda
modificativa nº001/2017 ao Projeto de Lei do Executivo nº 009/2017.
Em tempo, a Vera. Edylene pede que conste que a mesma não assinou
o parecer, pois não concorda com a porcentagem dada, aprovado com
12 votos a favor e 4 contra os vereadores: Edylene Ferreira, Rosineide
Lima, José Raimundo, Renildo de Miranda e ausência do Ver. Jorge
Gonçalves, Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável a
projeto de Lei Legislativo nº 039/2017 – aprovados por unanimidade
dos presentes, Parecer da Comissão de Justiça favorável às Indicações
nº 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318/2017
aprovados por unanimidade dos presentes, Moção de Aplauso
direcionada ao Dr. Rui Carlos Barata Lima, Luciano Araújo, Elisângela
PM – aprovados por unanimidade. Por fim, os trabalhos forma
encerrados e para constar, o 1º Sec. mandou lavrar a presente ata,
que depois de lida, será assinada na Sala das Sessões em 07 de

dezembro em 07 de dezembro de 2017. Na fala do Ver. Jean Carlos
agradece à COELBA e ao Executivo Municipal pela extensão de energia
no entroncamento Lamarão. Na fala da Vera. Rosineide, acrescentar a
comunidade de Palmeiras.

