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Ata da 28º 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
dezenove 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, 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:

Projeto

de

Lei

Executivo nº 009/2017; Projeto de Lei Legislativo nº 039/2017; Moção
de Aplauso direcionada a Luciano Araújo e PM Alice Morais da
Conceição; Projeto de Lei Executivo nº 010/2017; Projeto de Lei
Legislativo nº 043/2017; Indicações nº 322/2017. Em tempo, foi dada
a Moção de Aplauso direcionada à Adson Bertoldo, onde usou a tribuna
e agradeceu a homenagem. Passando para o Grande Expediente,
usaram da palavra os Edis: O Vereador Fernando Sena – saudou a
todos, lembrou que ajudou todos os prefeitos, que ajudou sem olhar a

quem, falou de conquista de serviço de energia que acontecerá em
nossa cidade, parabenizou o trabalho das estradas, disse que está aqui
para ajudar; A Vereadora Edylene Ferreira – saudou a todos,
parabenizou a postura do Ver. José Raimundo no que concerne à
votação das contas do ex-prefeito Osni Cardoso, pediu que a Gestão
usasse os prédios públicos e deixe de pagar aluguel, parabenizou o
professor Adson pela atuação na área da educação, disse que não vai
assinar Moção de Repúdio ao Ver. Renildo de Miranda e que não quer
briga, falou de suas Indicações citando as mesmas;

O Vereador

Reginaldo Mota – saudou a todos, chamou a atenção dos moradores
da BA 409 nas mediações do Parque Santana, pediu rebaixamento da
pista para melhorar a vida dos moradores daquela região, pediu
recuperação de algumas estradas da Zona Rural, disse que em relação
a votação das contas, as pessoas pagam pelo que fazem; A Vereadora
Magneide Maria – saudou a todos, falou sobre postagem de
funcionários da Sec. de Ação Social dizendo discordar desta fala, falou
de sua indignação lembrando que muitas delas não foram realizadas,
pediu limpeza dos canteiros em nossa cidade, pediu melhorias da ponte
da comunidade rural, solicitou melhorias na saúde de nosso município;
O Vereador José Raimundo – saudou a todos, disse que cansou de
fazer indicações e não serem atendidas, disse que se sente
envergonhado de ter participado da Gestão, pede que o Prefeito ajude
os vereadores pelo menos realizar as indicações; A Vereadora
Rosineide Lima – saudou a todos, parabenizou os evangélicos pela
passagem do seu dia, falou sobre a visita a pessoas no trabalho no
lixão ou que mora perto daquele local pedindo que fique uma máquina
naquele local para melhorar a vida daquele povo, falou sobre um vídeo
que corre na internet com a imagem de vereadores pedindo respeito
por parte dos secretários, disse que nunca desrespeitou colegas nesta
casa; A Vereadora Mariana Cunha – saudou a todos, parabenizou o
professor Adson Bertoldo, parabenizou a Gestão por mais um mutirão,
agora na comunidade de Vila de Fátima, agradeceu a extensão de rede

elétrica em nossa cidade, voltou a falar sobre a votação das contas do
ex-prefeito Osni Cardoso dizendo que tudo foi muito bem analisado,
disse ser contra as falas de baixo calão ditas nesta tribuna, disse que
busca ser atendida nas suas indicações, porque corre atrás para que
sejam atendidas; O Vereador José Moreira – saudou a todos,
parabenizou o professor Adson Bertoldo por trabalhar a cultura,
parabenizou a Secretários e Prefeito pelas melhorias em nossa cidade,
citou a forma tão bem feita que estão sendo feitas as estradas, disse
que o Prefeito terá um olhar diferenciado com o lixão; O Vereador
Alexandre Menezes – saudou a todos, parabenizou o professor Adson
pela sua atuação lembrando a amizade que eles cultivam, disse que é
preciso cultivar e trabalhar muito e mais a nossa cultura; O Vereador
Laedson Santiago – saudou a todos, parabenizou ação da Polícia
Militar, que desarticulou uma quadrilha de roubo de veículos, pediu
respeito para com os vereadores em relação a falas de baixo calão pelo
vereador Renildo de Miranda pedindo cautela por parte do mesmo; O
Vereador Renildo de Miranda – saudou a todos, disse que não está
aqui para fazer amizades e sim para legislar, disse que é livre para
falar o que acredita, disse que o povo sabe que está do lado da
verdade, disse que nessa tribuna já foram ditas palavras muito piores
e que não teve essa mesma repercussão, citou várias situações que
precisam de melhorias, disse que muitos se aproveitaram da antiga
gestão e depois votaram contra; O Vereador Jean Carlos – saudou
a todos, parabenizou o professor Adson pela luta em prol da educação,
falou sobre a importância do decreto da prefeitura que diminui os
salários dos secretários, do Prefeito e do Vice-Prefeito, bem como
foram retiradas algumas gratificações; O Vereador Radson Rogério
– saudou a todos, disse que não fez vídeo nenhum contra ninguém, fez
um relato sobre sua trajetória política dizendo que não traiu a Gestão
do ex-prefeito Osni, disse não ter autonomia como o secretário de
infraestrutura na antiga Gestão, disse não ter medo da verdade. Na
Ordem do Dia, foram colocados em discussão e votação: Requerimento

de urgência para a tramitação de Projeto de Lei Executivo nº 010/2017,
aprovado por unanimidade, Projeto de Lei Executivo nº 009/2017 –
aprovado com 10 votos a favor e 4 contrários, Projeto de Lei Legislativo
– 039/2017 – aprovado por unanimidade, Moção de Aplauso
direcionada a Aline Maria da Conceição, Luciano Araújo – aprovada por
unanimidade. Por fim, os trabalhos forma encerrados e para constar o
1º Sec. mandou lavra a presente ata que depois de lida será assinada
na Sala das Sessões em 07 de dezembro de 2017.

