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Ata da 8ª Sessão Ordinária do
2º

período

Câmara

Legislativo
municipal

da
de

Serrinha, estado da Bahia.
Aos trinta e um dias do mês de agosto 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 José
Reis e

com a presença dos seguintes vereadores: Reginaldo

Damasceno, Mariana Cunha, José Moreira, Edylene Ferreira, Alexandre
Menezes, Jorge Gonçalves, Magneide Maria, Rosineide Lima, Reginaldo
Mota, Renildo de Miranda, Laedson Santiago, José Raimundo, Flávio
Ferreira. 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, Resolução nº 042/2017, projeto de Lei do legislativo nº017,
018/2017, Moção de Aplauso direcionada ao Sr. Isaac Carneiro,
Jackson Bispo, SINTSEF-BA, Indicações nº 263, 264, 265, 266,
267/2017. O soldado Adoniran recebeu homenagem pelo dia do
soldado, o mesmo usou da palavra para agradecer a esta casa tal
honraria. Passando para o Grande Expediente, usaram da palavra os
Edis: O vereador José Raimundo – saudou a todos, citou fato

ocorrido com financeiro da AES em nosso município, onde teve a
atitude de devolver dinheiro que achou na rua; Reginaldo Mota –
saldou a todos, parabenizou da AES pela atitude, agradeceu a
reabertura da creche da comunidade do Brejo, bem como a de Vila de
Fátima, pediu melhorias nas estradas e iluminação pública, falou de
indicação para jardins em comunidades rurais, pediu melhorias na
saúde; O vereador José Moreira – saudou a todos, lembrou que a
função do vereador é fiscalizar de modo geral, pediu união dos
vereadores, disse que vai honrar todos os votos recebidos, disse que
as estradas estão sendo bem feitas, por isso a demora em fazer as
mesmas; O vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos, falou da
competência do ouvidor do município, porém não tem ouvidoria,
lembrou do acordo que ocorreu em reunião nesta casa sobre a greve
dos servidores, porém diz que não estão sendo cumpridos os acordos
aqui ocorridos, falou sobre a péssima situação que se encontra a feira
citando vários pontos negativos, citando abaixo assinado feito feita
pelos próprios feirantes; A vereadora Mariana Cunha – saudou a
todos, parabenizou a gestão pela reabertura da creche de Vila de
Fátima, agradeceu solicitação de iluminação em comunidades, falou
sobre melhorias na biometria do TER, diz concordar que o papel do
vereador não é gritar e sim fiscalizar e elaborar leis, colocou a
dificuldade da regulação em nosso município pedindo melhorias, falou
da importância do evento da UVB; A vereadora Magneide Maria –
saudou a todos, pediu passagem de máquina nas estradas do nosso
município, pediu também iluminação pública para a zona rural, chamou
a atenção do Deputado Gika e Alex da Piatã para melhorias na BA 409,
falou de mudança do TER citando a melhoria, agradeceu a limpeza da
cidade, parabenizou o funcionamento da AES, fez uma explicação sobre
a situação da feira livre; A vereadora Rosineide Lima – saudou a
todos, parabenizou os funcionários da AES pelo ato de honestidade
dizendo que políticos corruptos têm em todo lugar, falou sobre a feira
livre lembrando que os feirantes não tiveram opção, lembrando de

ordem judicial também naquele local. Disse que os vereadores são
fiscalizadores, por isso faz uma oposição com responsabilidade; A
vereadora Edylene Ferreira – saudou a todos, disse ficar triste
quando ver vereadores

submissos ao governo lembrando que

vereador tem que fiscalizar, lembrou de convite a Sec. de Educação no
mês de maio e até hoje não recebeu nenhum retorno; O vereador
Laedson Santiago – saudou a todos, solidarizou-se com os alunos
que estudam em Coité pedindo providência, agradeceu reabertura da
creche do Oiteiro, falou sobre o dia do soldado citando o homenageado
da noite, parabenizou o

funcionário

da AES pela atitude

de

honestidade; O vereador Reginaldo Damasceno – saudou a todos,
parabenizou a reabertura da creche de Vila de Fátima, agradeceu pelo
Corrimão da ponte de Vila de Fátima, falou sobre nova via do Vista
Alegre, parabenizou o servidor da AES pela atitude de honestidade; O
vereador Renildo de Miranda – saudou a todos, agradeceu ao
secretário de já virem aqui prestar esclarecimento e pede que a
Secretaria de Educação venha a esta casa agradecer ao Governador
Rui Costa pelas construções de barragens em nossa cidade, lembrou
de comentários de radialistas sobre valores que vereador recebe para
aprovar alguns projetos deixando seu repúdio dizendo que o Vereador
Não está à venda colocou áudios de feirantes falando da situação que
está passando na feira deixando sua insatisfação com essa situação; O
vereador José Reis – saudou a todos, parabenizou o prefeito pelas
recuperações das estradas, falou que várias creches e postos de saúde
foram recuperados, pediu limpeza das aguadas, convidou a todos para
a chegada do fogo simbólico, disse que a empresa AES está fazendo
um bom trabalho, porque está recebendo em dias, parabenizou o
cidadão Rubenilson pelo ato de honestidade que o mesmo deixou
exemplo para todos. Na Ordem do dia, foram colocadas em discussão
e votação: Resolução nº 042/2017 – aprovadas por unanimidade dos
presentes, projetos de Lei Legislativo nº 017, 018/2017 – aprovados
por unanimidade dos presentes, Moção de Aplausos direcionada a Isaac

Carneiro, Jackson Bispo, SINTSEF-BA – aprovadas por unanimidade
dos presentes. Por fim, os trabalhos foram encerrados e para constar,
o 1º Sec. mandou lavrar a ata que depois de lida será assinada na sala
das sessões em 31 de agosto de 2017. Em tempo, foi votado o
requerimento de convocação à Secretaria Municipal de Educação para
prestar informações sobre sua pasta, onde o mesmo foi rejeitado com
10 votos contrários e 4 a favor.

