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Ata da 8º Sessão Ordinária do
1º

período

legislativo

da

Câmara Municipal de Serrinha,
Estado da Bahia.
Aos vinte e um dias do mês de março 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 vereador Radson
Rogério e com a presença dos seguintes vereadores: Rosineide Lima,
Magneide Maria, Jorge Gonçalves, Jean Carlos, Alexandre Menezes,
Flávio Ferreira, Alexandre Lima Júnior, José Raimundo, Laedson
Santiago, Renildo de Miranda, Reginaldo Mota, José Moreira, José Reis,
Mariana Cunha, Reginaldo Damasceno. O Sr. Presidente declarou
aberta a sessão e iniciou-se com a leitura da Ata da sessão anterior
ficando aprovada por unanimidade dos presentes. No pequeno
expediente, foram apresentadas correspondências diversas: Projeto de
Lei Legislativo nº 002, 003/2017, resolução nº 003, 004, 005, 006,
007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018/2017,
Moção de pesar direcionada aos familiares do Sr. Jorge de Jesus Santos
pelo falecimento do mesmo, Projeto de Lei Legislativo nº005/2016,
indicações n º064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074,
075, 076, 077, 078, 079, 080/2017, Projeto de Lei Legislativo
nº007/2017, Resolução nº 019/2017. Passando para o grande
expediente, usaram da palavra os vereadores: A vereadora
Rosineide Lima – saudou a todos, falou sobre reunião onde tratou
sobre o núcleo de cuidados com as mulheres, bem como núcleo para

tratar do homem infrator pedindo a implantação do DEAN em nossa
cidade, lembrando da indicação para limpeza da escola Ana Oliveira,
dizendo que a indicação foi executada, agradeceu ao sec. Misael Cunha
por ter atendido suas reivindicações; O vereador José Moreira –
saudou a todos, agradeceu ao secretário Misael Cunha por ter atendido
seus pedidos, citando os mesmos, solicitou iluminação para a avenida
Manoel Novais, pediu melhorias para o bairro da Rodagem, pediu
limpeza de esgoto da rodagem, digo vaquejada, pediu união dos
vereadores; O vereador Alexandre Lima Júnior – saudou a todos,
parabenizou o evento contra a reforma da previdência, parabenizou a
Polícia Militar pelo projeto PROERA deixando sua felicidade pelo
mesmo, pediu que esta casa procure documentos onde conta a doação
de terrenos para quadra no bairro do Cruzeiro; O Vereador José
Raimundo – saudou a todos, disse que sempre lutará pelo melhor
para a população, pediu cobertura para os produtores rurais no que
concerne ás vendas dos seus produtos, disse que a população mais
carente não pode esperar a urna funerária, pediu providencias sobre a
situação, pediu que a gestão padronize os quebra-molas, dizendo que
a rua é do povo; A vereadora Mariana Cunha – saudou a todos,
denunciou esgoto a céu aberto na “princesa do agreste” dizendo que
com a chuva o mesmo transborda, porém relata que o serviço já está
em andamento, falou sobre benefícios que chegara à Serrinha com
ajuda do Dep. Roberto Brito, pediu paciência no que concerne à
licitação das urnas funerárias; O vereador Jorge Gonçalves –
saudou a todos, voltou a falar sobre a PEC da reforma da previdência
deixando sua opinião, pediu transporte escolar na comunidade do
Guanabara, pediu o recadastramento do bolsa-família nas próprias
comunidades, denunciou a falta de pagamento de Servidores públicos,
pediu que a gestão realizasse um estudo para concurso, solicitou
reunião do Conselho Sustentável com o prefeito; O vereador Flávio
Ferreira – saudou a todos, falou sobre eventos de carros antigos
citando a importância, disse que a APAEB e sindicato deveriam andar
juntos, disse que a pior situação na sec. de educação foi fechamento
de escolas entre outras, isso aconteceu na gestão passada, disse que
o papel do vereador é guardar a população; O vereador Alexandre
Menezes – saudou a todos, falou sobre viagem com o prefeito aonde
foi buscar melhorias junto ao vice-governador João Leão, no que
concerne a uma aguada, pediu também carroças padronizadas para os
feirantes, pediu incentivo para a Semana Santa e São João, pediu
banheiros para a população da zona rural; O vereador Laedson
Santiago – saudou a todos, deixou seu repúdio com a falta de juiz em

nossa cidade lembrando que tem a possibilidade da chegada de um
juiz ainda a 2 meses, dizendo que é muito tempo, falou de evento em
comunidades de nossa Cidade lembrando a falta de parquinho; O
vereador José Reis – saudou a todos, falou sobre o dia da síndrome
de down, abraçando os alunos do CAPENE, lembrou de acidente
ocorrido com João Pinheiro Lima e Gilcélias Barbosa, há sete anos
atrás, falou de indicação do vereador Alexandre Júnior para quadra do
Cruzeiro, disse que concorda que a gestão passada foi a que mais
fechou escolas, deixou sua opinião contra a PEC da previdência; O
vereador Reginaldo Damasceno - saudou a todos, falou sobre
viagem onde em contato com o deputado Jônio Natal, o mesmo
disponibilizou escolas para o nosso município, e creches, pediu
melhorias para Vila de Fátima, visto que é um bairro onde toda a
população serrinhense passava no período de Semana Santa; O
vereador Renildo Miranda – saudou a todos, disse que a gestão
passada fechou escolas, pois não tinham alunos suficientes e pediu
uma melhor qualidade para os alunos, através de slide falou das
cisternas construídas em nossa cidade na gestão anterior, falou de
barragem construída e cisternas para água, digo segurar água,
mostrou alguns serviços realizados na gestão anterior, falou sobre a
importância da CONSISAL para nossa cidade, pediu melhorias para a
saúde e educação para nossa cidade; O vereador Jean Carlos –
saudou a todos, falou que a secretaria de agricultura ficou parada de
março até fim de ano, disse que em apenas 2 meses e alguns dias,
qualquer governo tem problemas pontuais, disse que o processo de
licitação é burocrático e que é normal, falou da quantidade de defeito
que a gestão anterior deixou, deu respostas a várias perguntas dos
vereadores, falou de reunião no que concerne ao núcleo de defesa para
as mulheres, falou de visto nas escolas, verificar o cardápio das
escolas, na merenda escolar dizendo que a gestão irá tomar as devidas
providências, porém lembra que na gestão anterior salsicha era
distribuída 2 vezes na semana; o vereador Radson Rogério – saldou a
todos, falou sobre o dia contra a discriminação racial, e o dia da
síndrome de down, falou que nossa cidade tem qualidade na educação
por conta dos professores, porque os prédios escolares estão todos em
estado caótico, lembrança da antiga gestão, disse que se algum fez
algo mostrado em slide foi a gestão e não o vereador, pediu que os
vereadores de oposição sejam mais transparentes. Na ordem do dia
foram colocadas em discussão e votação: Projeto de Lei Legislativo nº
002, 003/2017 – aprovados por unanimidade, Resolução nº 003, 004,
005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017/2017

aprovadas por unanimidade, Moção de pesar – direcionada à família do
Sr. Jorge de Jesus Santos, pelo falecimento do mesmo – aprovada por
unanimidade dos presentes. Enfim 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 21 de março de 2017, onde se
lê quadra poliesportiva na fala do vereador Alexandre Lima, lê-se
campo de futebol; na fala do vereador José Reis onde parabeniza o
vereador Alexandre Júnior pela indicação da quadra, na verdade é
campo de futebol.

