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Ata da 30º Sessão Ordinária
do 2º Período Legislativo da
Câmara
Municipal
de
Serrinha, Estado da Bahia.
Aos quatorze 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: Laedson Santiago,
Alexandre Menezes, José Reis, Reginaldo Damasceno, Jean Carlos
Cardoso, Magneide Maria, José Moreira, Alexandre Lima Júnior, Renildo
de Miranda, Rosineide Lima, Jorge Gonçalves, Fernando Sena, Mariana
Cunha. O presidente declara 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 nº010/2017; Projeto de Lei Legislativo nº
043/2017; Projeto de Lei Executivo nº 11/2017; Moção de Repúdio
direcionada ao Governo Federal pelo corte no orçamento que fechará o
Centro de Educação Científica de Serrinha; Moção de Aplauso
direcionada ao Sr. Marcelo Duque, jornalista Joaquim Alves Moreira,
Dep. Estadual Jânio Natal; Projeto de Resolução nº 027/2017. Passando
para o Grande Expediente, usaram da palavra os Edis: O Vereador
Fernando Sena – saudou a todos, falou da presença do Procurador do
Município nesta Casa falando do bom trabalho do mesmo, disse não ser

fácil administrar na crise falando que os prefeitos precisam fazer mágica,
falou que está aqui para ajudar, falou da dificuldade em abastecer
veículos na gestão anterior, disse que espera que melhore no próximo
ano; O Vereador Alexandre Lima Júnior – saudou a todos,
solidarizou-se com o Ver. De Biritinga com fato ocorrido naquela cidade,
falou sobre valor devolvido à Petrobrás com a Operação Lava Jato,
convidou a todos para o campeonato no dia 11, agradeceu o trabalho
do Sr. Zé Carlos, parabenizou a jovem Virna Jandiroba por estar levando
o nome de serrinha ao mundo, convidou a todos para jogo beneficente;
O Vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos, fez uma avaliação da
gestão dizendo que vê no povo serrinhense um olhar de arrependimento
lembrando salários cortados, UPA sem funcionar, o não funcionamento
do expresso cidadania, lembrou que o CAPENE começou a funcionar no
meio do ano, falta de merenda escolar ou merendas vencidas, entre
outras, disse lamentar as demissões que vêm acontecendo, criticou a
falta de ornamentação no Natal; A Vereadora Rosineide Lima –
saudou a todos, falou do prejuízo que os alunos tiveram com a falta de
merenda escolar, transporte, entre outras, questionou a falta de
iluminação natalina dizendo que muito ajuda ao comércio, pediu a
pintura das faixas de pedestres em nossa cidade, deixou seu repúdio
com o fechamento da Escola de Ciência em nossa cidade, pediu a
intervenção do Prefeito, visto que o mesmos é do mesmo partido do
Governo Federal, deixou sua tristeza com as demissões que estão
acontecendo em nossa cidade; A Vereadora Mariana Cunha – saudou
a todos, parabenizou o trabalho do Sec. Misael Cunha Neto, no Recreio,
parabenizou a jovem Virna Jandiroba por levar o nome de nossa cidade
a nível federal, falou sobre o ressarcimento de valores com a Operação
Lava Jato, falou de outras contas do ex-prefeito Osni Cardoso, que foi
reprovada pelo TCM, fez uma avaliação dos trabalhos da Câmara
desejando a todos um feliz natal e um prospero ano novo; O Vereador
José Raimundo – saudou a todos, disse que as discussões ocorridas
nas sessões fazem parta da busca por melhorias para a população,

deixou sua Moção de Pesar com o falecimento do Sr. Ribeirinho
lembrando o quanto o mesmo fez parte da cultura, disse que faz o
trabalho de fiscalizar e legislar para povo, disse que estará em sua
residência atendendo à população; O Vereador José Moreira – saudou
a todos, agradeceu à população que confiou no mesmo, parabenizou a
Gestão em nome do Prefeito e Secretários pelo trabalho desenvolvido,
desejou a todos um feliz natal e um próspero ano novo, colocou-se à
disposição do povo neste recesso; O Vereador José Reis – saudou a
todos, falou sobre audiência pública que aconteceu nesta Casa
legislativa citando várias obras que estão previstas para o próximo ano,
deixou sua solidariedade com o fechamento da escola de Ciência em
nosso município, lembrou o fechamento das escolas municipais
lembrando o quanto prejudicou as comunidades, falou de mais uma
reprovação das contas do ex-prefeito Osni Cardoso, lamentou o
falecimento do Sr. Rubinho; O Vereador Reginaldo Damasceno –
saudou a todos falou sobre a importância do mutirão que aconteceu na
comunidade de Vila de Fátima, agradecendo à equipe do Sec. Misael
Cunha Neto, bem como ao prefeito e ao Secretário Misael Cunha Neto,
disse que muita

coisa irá melhorar, porém lembra que o mesmo só tem 11 meses de
gestão; O Vereador Alexandro Menezes – saudou a todos, deixou
suas felicitações com a OAB com a inauguração da sala da mesma, disse
que a pedido do mesmo o Deputado Cacá Leão disponibilizou uma
cabine odontológica para o nosso município deixando seu repúdio com
o possível fechamento da escola de Ciência em nosso município, falou
de Moção de Aplausos que será entregue hoje nesta casa fazendo uma
grande avaliação; O Vereador Laedson Santiago – saudou a todos,

falou que a gestão Adriano Lima teve vários pontos positivos, citando
falta de iluminação que ficou da gestão anterior e talvez por isso o
Prefeito atual não teve condições de ornamentar a praça, lembrou de
reforma de escolas e creches, citou os mutirões que vêm acontecendo
nos bairros citando a importância, disse que irá fazer a entrega do
segundo parque infantil com recursos próprios, no entroncamento de
Ichu; O Vereador Renildo de Miranda – saudou a todos, pediu respeito
dizendo que respeita a opinião dos colegas, mas lembra que o mesmo
tem sua própria opinião pedindo respeito, fez uma avaliação da ameaça
política a nível nacional, lembrando a população que foi à rua, bater
panela e pedir a saída de Dilma citando a retirada de direitos já
conquistados pelo povo, disse que fica triste com o possível fechamento
da escola de Ciência em nossa cidade, disse que povo não aguenta mais
aumento, disse não concordar com o projeto de aumento do IPTU, disse
que há rumores de mudanças do lixão pedindo que esta casa seja
convidada e que ela possa fazer parte da discussão, lamentou os
falecimentos ocorridos em nossa cidade; O Vereador Jean Carlos
Cardoso – saudou a todos, falou sobre audiência nesta casa com várias
instituições falando da importância do ato, deixou sua tristeza com o
fechamento da escola de Ciências, falta de verba federal, pediu que o
Governo Estadual possa refazer a BA 409 no perímetro urbano, falou do
projeto que virá para nossa cidade dizendo que Serrinha será um
canteiro de obras, disse que o Prefeito pegou o município em estado
lamentável e que vem crescendo aos poucos, desejou a todos um feliz
natal e um próspero ano novo; O Vereado Radson Rogério – saudou
a todos, deixou seu repúdio com o fechamento da escola de Ciência
pedindo que cada vereador fale com seus deputados para tentar uma
intervenção, falou de reunião que aconteceu nesta casa com várias
entidades, onde virão muitas obras para Serrinha citando pontes,
passagem molhada, entre outras, falou sobre os mutirões que vêm
acontecendo em nossa cidade citando a importância, pedindo que o
mesmo aconteça na Zona Rural, parabenizou a escola Trinta de Julho,

os professores e alunos por serem exemplos em nossa cidade, desejou
a todos um feliz 2018, muita paz e muita saúde. Em tempo, justificou a
ausência da Vera. Edylene Ferreira e Reginaldo Mota. Na Ordem do Dia,
foram colocadas em discussão e votação: Projeto de Lei Executivo nº
010/2017 – aprovados por unanimidade, requerimento de urgência –
para a tramitação do Projeto de Lei do Executivo nº 011/2017, aprovado
com 11 votos a favor e 4 contra sendo os vereadores: Magneide Maria,
Renildo de Miranda, Rosineide Lima, Jorge Gonçalves; Projeto de Lei
legislativo nº 043/2017 – aprovado por unanimidade; Moção de Repúdio
direcionada ao Governo Federal pelo corte no orçamento que fechara o
Centro de Educação Científica de Serrinha – aprovada por unanimidade;
Moção de Aplauso direcionada ao Sr. Marcelo Duque, o jornalista Sr.
Joaquim Alves, Dep. Jânio Natal – aprovada por unanimidade, Moção de
pesar à família de Rubinho – aprovada por unanimidade. Em tempo, foi
entregue Moção de Aplauso ao corpo docente da Escola Trinta de Julho
e à jovem Caroline, onde usaram a tribuna e agradeceram a
homenagem; Requerimento para a criação de uma frente parlamentar
para acompanhar a execução de plano municipal de educação –
aprovado por unanimidade ficando os vereadores: Rosineide Lima,
Renildo de Miranda, Mariana Cunha, Jean Carlos. Por fim, os trabalhos
foram encerrados e para constar, o 1º Sec. mandou lavrar a presente
Ata, que depois de lida será assinada na Sala das Sessões em 14 de
dezembro de 2017.

