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Ata da 28º Sessão Ordinária
do 1º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos sete dias do mês de junho 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, 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,
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 Legislativo
Nº 006, 010/2018, Resolução Nº 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023,
024, 025, 026, 027, 028, 029, 030/2018, Indicações Nº 104, 105,
106/2018, Passando para o Grande Expediente usaram das palavras
os Edis: O Vereador Reginaldo Mota – Saudou a todos, lamentou a
falta de atendimento ao um paciente no hospital Santana visto que o
mesmo e pactuado com o município, parabenizou os caminheiros pela
luta citando a paralização pacifica que muito ajudara a todo Brasileiro,
pediu iluminação pública para as comunidades rurais, O Vereador
Jorge Goncalves – Saudou a todos, disse que tudo que está

acontecendo no País é por conta do governo golpista de Michel Temer,
disse que internautas pedem atendimento odontológico, citou a
situação do centro Luiz Eduardo mostrando vários problemas entre eles
a questão de estar sobre carregado e por isso não consegui atender as
demandas, disse que a gestão deve no mínimo um pedido de desculpas
a Filarmônica 30 de junho pela cobrança no alvará d funcionamento,
falou sobre comentários da população sobre o estado que se encontra
o estádio municipal Mariano Santana, lembrando que existe prioridades
para com o povo, O Vereador Jean Carlos Cardoso – Saudou a
todos, deixou seu apoio a paralização dos caminheiros citando a luta
dos mesmos, parabenizou a organização da audiência pública com o
tema do meio ambiente e falou de indicação de sal autoria na pauta de
hoje que aborda esse tema, parabenizou o campeonato Serrinhense, e
disse concordar com a troca do gramado no estádio municipal visto que
o antigo já tinha 10 anos, O Vereador Alexandre Lima Junior –
Saudou a todos, deixou sua satisfação com reunião que aconteceu para
tratar do campeonato dos amigos onde pede o apoio da gestão,
parabenizou evento do campeonato Serrinhense pedindo que no
próximo ano seja feito usando mais tempo no seu acontecimento,
pediu melhoria no estádio municipal citando várias situações,
parabenizou a equipe que organizou a audiência pública que tratou
sobre o meio ambiente, A Vereadora Edylene Ferreira – Saudou a
todos, pediu que a gestão priorize o esporte, parabenizou a audiência
pública que foi realizado nesta casa sobre o meio ambiente, falou da
paralização legitima dos caminheiros citando a importância da classe,
deixou seu apoio a equipe que faz movimentos que ajuda o povo LGBT,
parabenizou a realização do Campeonato Serrinhense, citou a sua
satisfação com poder estar contribuindo com o campeonato dos
amigos, deixando sua indignação com cobrança de alvará para a
Filarmônica 30 d junho pedindo sensibilidade da gestão, questionou o
que será feito no estádio municipal? E diz que toda a população
também questiona porem diz que o secretario respondeu a oficio que
a mesma encaminhou pedindo que realmente seja feito o que está na
resposta do ofício pois a mesma irá cobrar, O Vereador José
Raimundo – Saudou a todos, disse que os vereadores faz as
indicações e os projetos porem quem executa é o prefeito citando
várias indicações e projetos aqui aprovado pelos vereadores e que
ainda não foram executado, disse que se dependesse do vereador os
bairros estavam todos pavimentados e iluminados, falou que as
maquinas estão fazendo trabalho para beneficiar festa junina e deixam
o povo passando dificuldade deixou sua insatisfação com tal atitude, O
Vereador Flavio Ferreira – Saudou a todos, parabenizou a
associação da comunidade do Cajueiro que luta para as coisas
acontecerem naquela localidade, disse que espera o cumprimento da
inauguração do posto de saúde daquela comunidade próximo dia 12 do

corrente, falou sobre o campeonato dos amigos onde sinaliza o apoio
da gestão e dos vereadores, falou sobre o campeonato Serrinhense
que aconteceu nesta terra bem como o campeonato socite feminino,
comentou sobre áudio que circula na internet pedindo que o mesmo
venha com provas, A Vereadora Rosineide Lima – Saudou a todos,
lembra que já fez muitas indicações porem lembra que quem executa
é a gestão, deixou sua insatisfação com a cobrança de taxa de alvará
para a Filarmônica 30 de junho falando de sua mediação entre a
diretoria da filarmônica e a gestão onde diz que será isentada da tal
taxa, pediu que se tenha prioridade com os gastos do município,
lembra que não tem nada contra os festejos juninos porem acho que
poderia ser de outra forma com bandas mais baratas, lembrou de
vários problemas que o município enfrenta, A Vereadora Mariana
Cunha – Saudou a todos, parabenizou a paralização dos caminheiros
citando a importância da luta, deixou claro que o espaço do cine Marajó
é de domínio privado porem lembra que faz parte de nossa cultura,
pediu o resgate de nossa história e cultura, falou sobre vídeo que
circula na internet onde foi atingido várias classes pedindo que essas
classes se uma e se manifeste com a situação, O Vereador Laedson
Santiago – Saudou a todos, parabenizou os caminheiros de todo o
país pela manifestação legitima que fizeram, denunciou falta de serviço
de vigilante do ginásio de esporte pedindo que a gestão reveja esta
situação, comunicou que o 16º Batalhão de Policia Militar foi
comtemplado com 06 viaturas, questionou se o posto de saúde da
comunidade do Alto de Fora será inaugurada também dia 12 do
corrente, falou sobre vídeo que circula na internet pedindo que todas
as entidades citadas tomem as providencias cabíveis, O Vereador
José Réis – Saudou a todos, parabenizou a organização da audiência
pública realizada nesta casa com o tema do meio ambiente, deixou sua
satisfação com o campeonato dos amigos parabenizando a
organização, convidou a todos para o forró do FUNASAO próximo dia
12, parabenizou a cidade de Serrinha pelos seus 142 anos de
emancipação, parabenizou a paralização dos caminheiros deixando seu
apoio, O Vereador Renildo de Miranda – Saudou a todos, falou
sobre demissão de mais de 100 pessoas que trabalhava na duplicação
da BR 116 por falta de repasse do governo federal, deixou sua tristeza
com falta de recursos federais para o INFBAIANO, pediu que a gestão
prioriza melhorias para o povo na área da saúde e educação e não em
festas caras, disse não concordar com tanta cobranças falando de
indicação que o mesmo colocara em pauta citando IPTU e
licenciamento, pediu calcamento para alguns povoados bem como
praças e parques infantis, citou trabalho realizado por comunidade
rural, questionou porque as maquinas do PAC se encontra dentro do
estádio municipal, Vereador Alexandro dos Réis – Saudou a todos,
citou comunidades que receberam alevinos, citou comunidades que

estão finalizando as arações de terra, deu respostas as demandas dos
vereadores, disse que a gestão já se reuniu com a Filarmônica 30 de
junho e já foi revisto a situação do pagamento da taxa de alvará
daquela entidade, justificou a reforma do estádio municipal falando o
quanto ganhara a população, citou o quanto o comercio ira ser
beneficiado com as festas juninas, parabenizou a cidade de Serrinha
pelos seus 142 anos, O Vereador Radson Rogerio – Saudou a todos,
parabenizou a audiência pública com o tema do meio ambiente
realizada nesta casa, parabenizou os caminheiros pela paralização em
busca de melhorias para todos, citou indicação de sua autoria que
revitaliza as nascentes, parabenizou a cidade de Serrinha pelos seus
142 anos de existência, Na Ordem do dia foram colocados em discursão
e votação: , Projeto de Lei do Legislativo Nº 006, 010/2018- Aprovada
por unanimidade, Resolução Nº 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023,
024, 025, 026, 027, 028, 029, 030/2018- Aprovada 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 07 de junho de 2018.

