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Ata da 30º Sessão Ordinária
do 1º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, as
dezessete 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 Secretário Laedson Santos
Santiago, Edylene Lopes Ferreira, Renildo de Miranda, Jorge Gonçalves
de Oliveira, Flávio Ferreira Gomes, Reginaldo de Oliveira Mota, Jean
Carlos Cardoso Silva, Magneide Maria de Oliveira, José Moreira de
Souza Filho, José Raimundo Barbosa dos Santos, 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, Resolução Nº 031,
032/2018, Moção de Pesar- direcionada a família da professora
Lucicleide Araújo de Oliveira, Indicações Nº 107, 108/2018, Passando
para o Grande Expediente usaram das palavras os Edis: O Vereador
Jorge Goncalves – Saudou a todos, lamentou a ausência do prefeito
nesta casa onde estava marcado uma prestação com o mesmo,
solicitou a informação onde está sendo usado os valores arrecadados
com as multas dos veículos, disse que o Deputado que veio para
Serrinha no último dia 12 o que é importante é perguntar a ele se ele
votou no impeachment, no congelamento das verbas para a saúde e
educação por 20 anos, bem como a retirada de direitos dos
trabalhadores, disse que Serrinha não tem o que come Comar

lembrando do aumento de IPTU, a taxa de iluminação pública, o
abandono do mercado municipal, falta de merenda escolar, dizendo
que a população culpa a câmara de vereadores mais lembra que não
são demandas dos vereadores, O Vereador Reginaldo de Oliveira
Mota – Saudou a todos, parabenizou a cidade de Serrinha pelos seus
142 anos, falando que sentiu a ausência de alguns vereadores na
igreja, disse que o papel do vereador é buscar melhorias para a
população, lembra que já fez muita aração de terra com recurso próprio
pedindo que a gestão se organize para o próximo ano consiga fazer
mais serviços, agradeceu serviços na BA 409, A Vereadora Magneide
Maria – Saudou a todos, chamou a tenção do meio ambiente com a
questão da feira livre, citando o exemplo de Conceição do Coité, falou
da decadência do estádio municipal e de como o mesmo está sendo
destruído, pediu limpeza e iluminação na estrada do Tanque Grande,
disse que nunca viu uma comemoração de aniversário da cidade tão
feia, A Vereadora Edylene Ferreira – Saudou a todos, questionou o
porquê não foi decretado luto oficial pelo falecimento da professora
Cedeu, falou de sua alegria em poder dar entrevista na rádio regional
de Serrinha dia 15/06, disse não entender a fala da vereadora
Magneide Maria sobre a má gestão visto que a mesma fez campanha
e votou para o prefeito, disse que pior que a apresentação do Dep.
Lucio Viera Lima é candidato que é ficha suja e se diz pré candidato a
Deputado estadual enganado toda a população, falou que como
Brasileira espera que a seleção faça uma boa jogada e ganhe esta copa,
desejando o melhor, O Vereador José Réis – Saudou a todos,
parabenizou Drº Lomes pela abertura na fala da vereadora Edylene
Ferreira, disse que taxa de alvará que está sendo cobrado da
filarmônica é para as lojas alugadas, parabenizou a aração de terra que
está sendo concluída em nossa terra, parabenizou o projeto de reserva
de carga horaria implantada em nossa cidade, parabenizou a
ornamentação do São Joao em nossa cidade, falou sobre apresentação
de candidatos em nossa terra e lembrou de emendas parlamentares
destinadas a Serrinha que é o mais importante, O Vereador Renildo
Miranda – Saudou a todos, parabenizou o ex gestou que muito fez por
Serrinha falando da pré candidatura do mesmo, Parabenizou a
vereadora Magneide Maria que usou a tribuna e falou a verdade com
relação os desmando dessa gestão, lamentou os gastos que vem
acontecendo em nossa cidade com esse formato de festa junina, citou
de como está destruída a praça Morena Bela e a praça Luiz Nogueira,
pediu que o dinheiro que está sendo gasto na festa junina seja usado
na educação e na saúde em nosso município, questionou se foi a gestão
que gastou dinheiro para fazer o lançamento da pre candidatura para
o Deputado Lucio Vieira Lima deixando claro que irá fiscalizar,
questionou o porquê as maquinas do PAC se encontra no estádio
municipal, voltou a falar que não compreende tanto gasto com os

festejos juninos e lembra de tanto posto de saúde precisando de
manutenção, O Vereador Alexandro dos Reis Menezes- Saudou a
todos, respondeu as demandas dos vereadores entre elas a questão
das maquinas do PAC, sobre as verbas da saúde integral da população
LGBT, declarou que 92% da população dos grupos prioritários já foi
vacinada em nossa cidade, citou o roteiro da expor Serrinha que
acontecera em nossa terra, citou várias conquistas da atual gestão,
declarou que não dá pra entender a postura de alguns vereadores visto
que quando os colegas estão na tribuna e critica a gestão é por alguns
vereadores aplaudidos e quando estão na tribuna e falam bem da
gestão são criticados, voltou a parabenizar a cidade de Serrinha pela
passagem do seu aniversário, Na Ordem do dia foram colocados em
discursão e votação: Resolução Nº 031, 032/2018- Aprovado por
unanimidade, Moção de Pesar- direcionada a família da professora
Lucicleide Araújo de Oliveira- Aprovado por unanimidade,
Requerimento para mudança da Sessão Ordinária para dia 19 de
junho- 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 14
de junho de 2018.

