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Ata da 9ª Sessão Ordinária
do 2º período Legislativo da
Câmara

municipal

de

Serrinha, estado da Bahia.
Aos quatorze dias do mês de setembro 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: Renildo de
Miranda, Laedson Santiago, Alexandre Lima Júnior, Flávio Ferreira,
José Raimundo, Reginaldo Mota, Jean Carlos, Alexandro Menezes,
Jorge Gonçalves, Magneide Maria, Rosineide Lima, Edylene Ferreira,
José Moreira, José Reis, Mariana Cunha, Reginaldo Damasceno. 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, Lei nº
1.155, 1.156/2017, Moção de aplausos direcionada ao professor Luiz
Silva Pereira, Divaldo José Matos de Lima, Carlos de Lima, Banda
Chicabana, Moção de pesar direcionada à família Agnilson e João
Ramos, projeto de Lei Legislativo 030/2017, Indicações nº268, 269,
270, 271/2017. A palavra foi franqueada a Luana, Secretária de
Educação, onde falou de sua pasta e como achou a educação de

Serrinha através de slides, mostrou fotos da péssima situação que
estava a educação de nosso município. Passando para o grande
Expediente, usaram da palavra os Edis: O vereador Reginaldo Mota
– saudou a todos, cobrou melhoria para a BA 409 com operação tapa
buraco, pediu retirada da grade na frente da igreja deixando sua
indignação com valores no pátio de Serrinha dizendo que a população
não consegue pagar esses valores altos, pediu a convocação da dona
da empresa para vir a esta casa prestar esclarecimento, lamentou
pelas mortes que ocorreram esse fim de semana, parabenizou
Carlinhos e Vardinho Serra pela beleza da festa da Vaquejada; O
vereador José Moreira – saudou a todos, disse estar do lado dos
alunos e da educação, parabenizou a família Serra pela beleza da
vaquejada, agradeceu ao secretário Misael Neto por responder e
atender a seus pedidos, agradeceu a todos os secretários pelo bom
trabalho, agradeceu a Creche da Camiranga e a reforma da mesma; O
vereador

Alexandre

júnior

–

saudou

a

todos,

deixou

sua

sensibilidade com a creche do CSU citando a população do bairro,
deixou seu apoio para os alunos da UNEB, parabenizou a presidente da
UVB pelo evento aqui realizado, citou a importância do TG 06-014,
parabenizou a beleza da festa da Vaquejada, disse ser uma vergonha
a situação do pátio em nossa cidade e a maneira que está tratando a
população de Serrinha; O vereador Jorge Gonçalves – saudou a
todos, falou de sua satisfação em ver esta casa cheia, deixou sua
angústia com os grupos produtivos entre eles a agricultura familiar
falando que a gestão está comprando o mínimo da agricultura familiar,
lamentou o corte salarial dos servidores que participaram da greve,
deixou sua indignação com relação ao transporte escolar, entre eles a
questão do uso do ônibus do CAPENE, pediu a sensibilidade no que
concerne ao transporte para a faculdade em outras cidades, deixou sua
indignação com a falta de merenda escolar e material didático,
questionou sobre a creche está funcionando apenas um turno; A
vereadora

Edylene

Ferreira

–

saudou

a

todos,

falou

da

responsabilidade que é preciso ter com a educação, disse que fiscalizou
a gestão e faltou merenda, material didático, disse ser falta de gestão,
disse que não precisaria ter corte de salários nem greve se houvesse
diálogo, questionou se a secretaria recebeu o convite para se
apresentar a esta casa, falou de projeto para regulamentar o
transporte da faculdade; A vereadora Mariana Cunha – saudou a
todos, deixou sua revolta com situação mostrada em slide pedindo uma
apuração maior, parabenizou a festa aqui realizada, a qual gerou
emprego e renda, parabenizou e agradeceu melhorias na comunidade
do CASEB, parabenizou evento da UVB em nossa cidade; A vereadora
Rosineide Lima – saudou a todos, disse ser desejo de todos que
Serrinha também tenha a melhor educação, pediu que reveja a
situação do transporte para a faculdade, pediu nome das escolas que
o projeto mais escolas está sendo executado, questionou quando o PME
será aplicado em nosso município e pessoas que estão no fórum de
educação, disse não entender a questão dos cortes dos salários, visto
que o município precisa de 200 dias letivos, lembrou roda de conversas
e mesa de negociações para resolver situação da greve, questionou
qual esporte a secretaria de educação está promovendo; A vereadora
Magneide Maria – saudou a todos, pediu reforma na escola do tanque
Grande e Matinha, parabenizou a festa da Vaquejada em nossa cidade,
parabenizou os estudantes por reivindicarem o transporte para a
faculdade deixando o seu apoio, parabenizou o evento da UVB, falou
de sua importância, falou da recepção do prefeito ACM Neto; O
vereador Flávio Ferreira – saudou a todos, parabenizou a vinda da
secretária a esta sessão, falou da escola de Sorocaba lembrando que
foi um problema da gestão anterior, citando várias situações que a
antiga gestão deixou a desejar, citou fechamento de escolas pedindo
que a atual gestão consiga resolver, parabenizou a festa da vaquejada
citando renda e emprego; O vereador Alexandro Menezes – saudou
a todos, parabenizou a equipe pelo desfile de 07 de setembro citando
o brilho do mesmo, solidarizou-se com os alunos da UNEB dizendo que

a Câmara nunca se furtará de lutar pelo povo, deu as boas-vindas a
Sec. de Educação, disse ser contra o corte de salários, porém sabe que
a gestão irá resolver, questionou quantas creches foram abertas até o
momento e qual estratégia a gestão está buscando para a questão da
evasão em nossa cidade, falou de pesquisa, onde o prefeito Adriano
Lima está como o 3º melhor do estado; O vereador José Reis –
saudou a todos, falou sobre as creches modelos deixando sua
insatisfação, questionando o que será feito com esses quatro “elefantes
brancos” que se encontram em nossa cidade, deixou sua indignação
com o Pátio em nossa cidade citando valores altos, dizendo que a
população não tem condições de passar por isso, parabenizou o desfile
de 07 de setembro; O vereador Renildo de Miranda – saudou a
todos, deixou sua indignação com falas de colegas dizendo da
contradição, falou da demora da vinda da Secretaria para prestar
esclarecimento, disse ser lamentável encontrar alunos mendigando
transporte, questionou sobre a merenda escolar no que diz respeito à
compra de agricultura familiar, questionou sobre a questão do Sec. de
Cultura, Esporte e lazer dizendo que não viu ação para a cultura
lembrando que os alunos estão sofrendo por falta de transporte, disse
que está visitando as escolas e pede que a Secretaria resolva os
problemas das escolas, disse que está aqui para defender o povo, pediu
que seja apresentado o plano de recuperação dos alunos evadidos,
disse não concordar com os cortes de salários dos servidores; O
vereador Jean Carlos – saudou a todos, parabenizou os empresários
da Vaquejada de Serrinha lembrando que a festa gera renda e
emprego, parabenizou as instituições que ajudaram na realização do
evento, citou a importância da aprovação da PEC da Vaquejada,
lembrou que solicitou melhoria na BA 409, falou da beleza do desfile
de 07 de setembro em nossa cidade, lembrou visita do prefeito ACM
Neto prestigiando nossa cidade, agradeceu a EMBASA pela extensão
de rede de água em nossa cidade, parabenizou o papel do TG 06-014
citando sua importância, explicou a situação da agricultura familiar, fez

uma explicação sobre a situação do DETRAN e do projeto citando
valores altos e do péssimo atendimento com a população, parabenizou
evento da UVB citando a importância; O vereador Radson Rogério
– saudou a todos, parabenizou evento da UVB, bem como a Vaquejada
de Serrinha, falou do agradecimento do senado Otto Alencar com
acolhida em nossa cidade, citou as belas reformas nas creches de nosso
município, lembrou de fechamento de escolas citando a comunidade
de Isabel e que a gestão atual reabriu, citou várias obras da gestão
atual, parabenizou a Secretaria pelo 07 de setembro, a Secretaria
voltou à tribuna e deu respostas a todos os questionamentos dos
vereadores. Na ordem do dia, foram colocadas em discussão e
votação: Lei nº 1.155, 1.156/2017 – aprovada por unanimidade dos
presentes, Moção de aplausos direcionada a familiares de Luiz Silva
pereira, Dinaldo José Matos, Carlos Matos, Banda Chicabana –
aprovada por unanimidade, Moção de pesar direcionada à família
Agnilson de Oliveira e João Ramos – aprovada por unanimidade,
Requerimento de urgência para a tramitação do projeto de Lei do
Executivo nº 005/2017 – aprovado por unanimidade. 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 setembro de 2017. Em tempo, a Moção de aplauso a Luiz Pereira
e moção de pesar foi retirada de pauta. Na fala da Vereadora Rosineide
Lima, onde se ler mais escolas, lê-se mais educação.

