CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais, Nº 735, Centro, Serrinha, Bahia. CEP: 48.700-000.
Tel. / Fax: 75.3261.2315, Fax 3261.7930 – CNPJ:13.347.406/0001-97

Ata da 4º sessão ordinária
do 1º período legislativo da
Câmara

Municipal

de

Serrinha, Estado da Bahia.
Aos sete dias do mês de Março 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 vereador Radson
Rogério e com a presença dos seguintes vereadores: Reginaldo
Damasceno, Mariana Cunha, José Reis, José Moreira, Edylene Ferreira,
Rosineide Lima, Magneide Maria, Jorge Gonçalves, Jean Carlos
Cardoso, Alexandre Menezes, Reginaldo Mota, Renildo de Miranda,
Laedson Santiago, José Raimundo, Flávio Ferreira, Alexandre Lima
Júnior. O presidente declara aberta a sessão e inicia-se com a leitura
da ata da sessão anterior ficando aprovada por unanimidade. No
pequeno expediente, foram apresentadas correspondências diversas,
indicações nº 035, 036/2017. Passando para o grande expediente,
usaram da palavra os vereadores: O vereador José Raimundo –
saudou a todos, parabenizou as mulheres pelo seu dia, pediu que os
vereadores escutem a população, dizendo que têm a obrigação de
trabalhar. O vereador Flávio Ferreira – saudou a todos, dizendo que
sempre torce pelas mulheres parabenizando-as, falou de conversas

com o prefeito Adriano Lima, dizendo que o vereador sempre irá lutar
pelas comunidades, citou as situações que acontecem na política,
lembrando que é pouco tempo para falar do prefeito. A vereadora
Rosineide Lima – saudou a todos, lembrou que o vereador é
representante do povo e por isso cobra do prefeito, citou a necessidade
de melhoras, falou da visita feita nas comunidades, em escolas dizendo
que 2 funcionários estavam fazendo matrícula em baixo de arvores,
falando que a mesma encontra-se desativada, pediu a presença de
todos na audiência para as mulheres. A vereadora Magneide Maria
– saudou a todos, parabenizou Aline, representante da polícia militar,
pelas belas palavras, pediu paciência por parte dos vereadores da
oposição com o prefeito, visto que o mesmo só está na prefeitura há
dois meses, pediu que os secretários viessem nesta casa falar das
dificuldades que vêm acontecendo no dia-a-dia por parte da antiga
gestão; A vereadora Mariana Cunha – saudou a todos, falou da
importância da fala de Aline, representante da polícia militar, disse ser
contra a zona azul e o pátio por conta de taxas abusivas, convidou a
todos para o evento amanhã na praça, evento esse que homenageará
a mulher, falou sobre os outros preços do combustível. A vereadora
Edylene Ferreira – saudou a todos, falou sobre a importância da
mulher e do carinho com as mesmas, voltou a falar sobre a zona azul
dizendo ser contra a mesma, pedindo a revogação da lei e o pátio,
falou que o prefeito Adriano renovou todos os contratos com as
empresas que atuavam na antiga gestão, questionando o porquê? O
vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos, falou que os
vereadores e prefeito que não querem ser cobrados não eram para ter
se candidatado, falou sobre o fechamento da UPA, questionando o que
o governo está fazendo para resolver os problemas da UPA, lembrando
de equipamentos caros que tem esta, fez uma avaliação da saúde em
nosso município dizendo que quase tudo está parado. O vereador
Alexandre Menezes – saudou a todos, falou das belas palavras de
Aline, representante da polícia militar, falou sobre o projeto para a

isenção do IPTU para portadores de câncer, falou sobre audiência
pública para tratar da Zona Azul, falou sobre repelentes enviados à
Bahia, porém não tinha quem recebesse no período do carnaval,
deixando sua indignação, falou que o governo do PT teve oito anos
para fazer, porém Adriano tem apenas 66 dias, pedindo coerência. O
vereador Laedson Santiago – saudou a todos, citou o tema da
campanha da fraternidade, pedindo que coloquem tal tema em prática.
O vereador José Reis – saudou a todos, falou de evento que
acontecerá nesta cidade homenageando a mulher, falou sobre
problemas da Creche que o prefeito Adriano está tentando resolver,
falou sobre a Zona Azul, dizendo que sempre foi contra, dizendo que a
gestão deu 100 mil de adiantamento para a empresa da Zona Azul,
perguntando para onde foi esse dinheiro. O vereador Reginaldo
Mota – saudou a todos, disse que os homens precisam reconhecer
mais o papel da mulher. O vereador Renildo de Miranda – saudou
a todos, disse que muitos falaram que a gestão anterior estava errada,
porém muitos que aqui estão também estavam na gestão anterior,
disse que precisa saber quando vão ter plano de ação, ou vão ficar
sempre culpando a gestão anterior, disse que o secretário de educação
apresente um plano de ação, quando os ônibus rodarem, entre outras,
além do governo golpista onde querem tirar a nossa aposentadoria. O
vereador Jean Carlos – saudou a todos, falou sobre a situação da
saúde deixada pela gestão anterior citando dados, citando a situação
da UPA e lembrou os motivos por que foi fechada, citou vários
problemas com a UPA, pediu ajuda para que os vereadores da oposição
solicite limpeza dos açudes na CONSIZAL e ajuda no combate à seca e
ao sofrimento do povo, pediu coerência por parte da oposição, falou
sobre o desemprego e citou a colocação da pedra fundamental do
SENAI. O vereador Presidente Radson Rogério – saudou a todos,
falou sobre festa em homenagem ao dia da mulher em comunidade
rural, falou que sempre do lado de um homem sempre estará uma
grande mulher, falou que permaneceu no governo por causa do grupo,

porém sabe que muito se prejudicou, lembrando que o mesmo não
tinha condição de trocar uma lâmpada porque o governo não ajudava,
voltou a parabenizar as mulheres. Não houve ordem do dia e os
trabalhos foram encerrados e para constar o 1º sec. mandou lavrar a
presente ata que depois de lida e aprovada será assinada, Sala das
Sessões em 07 de março de 2017.

