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Ata da 10º Sessão Ordinária
do 2º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, as
dezenove horas na sede do poder legislativo de Serrinha Estado da
Bahia, foi realizado esta Sessão Ordinária sob a Presidência do
Vereador Radson Rogério Pires da Silva, e com a presença dos
seguintes vereadores: 1º Vice- Presidente José Réis da Silva, 1º
Secretário Alexandro dos Réis Menezes, 2º Secretário Laedson Santos
Santiago, Edylene Lopes Ferreira, Renildo de Miranda, Rosineide da
Silva Lima Souza, Jorge Gonçalves de Oliveira, Flávio Ferreira Gomes,
Mariana Cunha Vilalva Ribeiro, Reginaldo de Oliveira Mota, Jean Carlos
Cardoso Silva, Magneide Maria de Oliveira, José Moreira de Souza Filho,
José Raimundo Barbosa dos Santos, Alexandro Lima Araújo Junior, O
Sr.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 apresentados correspondências diversas, Projeto de
Lei do Legislativo Nº 013, 015/2018, Parecer da Comissão de Justiça e
Redacao favorável as Indicações Nº 113/2018, Indicações Nº 155, 156,
157, 158, 159/2018, Projeto de Lei do Legislativo Nº 019/2018, Usou
a palavra o Srº Joao Paulo representante Pitágoras falando da possível
instalação da Faculdade em Serrinha, Passando para o Grande
Expediente usaram das palavras os Edis: O Vereador Reginaldo
Mota – Saudou a todos, parabenizou o representante da unidade
Pitágoras citando a importância dessa faculdade, pediu a continuidade
da pavimentação e saneamento básico para Vila de Fátima, Receio e
Treze onde pede um olhar diferenciado para essas comunidades, pediu

encascalhamento para as estradas rurais, pediu melhorias na saúde, O
Vereador Jorge Goncalves – Saudou a todos, solicitou do líder do
governo que dialogue com a gestão no que concerne a colocar mais
veículos escolar para bairros distantes, falou sobre a semana do
transito, pediu faixas elevadas para pedestre e pinturas para as
mesmas, A Vereadora Rosineide Lima – Saudou a todos, falou da
necessidade da união dos porteiros para a aprovação do projeto que
beneficia os mesmos, voltou a solicitar a pintura das faixas de
pedestre, pediu iluminação pública lembrando que a mesma combate
a violência, citou os autos valores de taxa de iluminação pública, pediu
passagem de maquinas nas ruas da Colina das Mangueiras, Cidade
Nova e em outras comunidades, falou sobre o setembro amarelo de
prevenção ao suicídio, O Vereador José Raimundo – Saudou a todos,
parabenizou a atitude da Vereadora Edylene por trazer projetos que
beneficia a população, se colocou a disposição dos porteiros na luta,
agradeceu os funcionários do hospital municipal pelo tratamentos e
apoio no momento que o mesmo precisou, A Vereadora Magneide
Maria- Saudou a todos, agradeceu a vinda do Pitágoras para nossa
terra, voltou a pedir iluminação publica e passagem de máquina na
zona rural, falou de suas indicações na pauta de hoje lembrando a
importância das mesmas, chamou a atenção do secretário de saúde
com a questão de cirurgia de urgência e emergência, pediu
pavimentação para a zana rural, deixou seus sentimentos para a
família do ex prefeito Osni Cardoso pelo falecimento de seu pai, A
Vereadora Mariana Cunha- Saudou a todos, agradeceu a gestão pelo
serviço de iluminação publica nas comunidades rurais, falou quem vem
fiscalizando obras das estradas rurais citando a importância da mesma
e como o trabalho está ficando bem feito, A Vereadora Edylene
Ferreira – Saudou a todos, falou da sua satisfação em estar correndo
a Bahia buscando eleição para Deputado Estadual, falou de sua tristeza
com comentários maldosos na tribuna desta casa legislativa com
relação a pessoa pública de Drº Ferreirinha, pediu que o vereador traga
para esta casa projeto importantes para Serrinha e não comentários
maldosos, O Vereador José Réis- Saudou a todos, falou da
contemplação de praça para a comunidade de Princesa do Agreste,
falou da extensão de rede de agua para a comunidade de Mandacaru,
convidou a todos para caminhada pela paz e pela vida, parabenizou o
conselheiro Plinio Carneiro pela passagem do seu aniversário, O
Vereador Renildo de Miranda- Saudou a todos, disse que o
sindicatos dos servidores ainda não dialogou com os porteiros, falou de
visita ao conjunto habitacional e questionou o porque foi derrubada a
quadra da comunidade do Cruzeiro, parabenizou a gestão pela
passagem de maquinas nas estradas rurais, disse que por motivo de
denuncia a praça Morena Bela está sendo recuperada voltou a falar do
aumento de IPTU e iluminação pública pedindo solução, parabenizou a

comunidade de Saco do Moura pela feira permanente e convidou a
todos para conhecer a mesma, disse que não vai aceitar que pessoas
saia na madrugada para conseguir atendimento odontológico, O
Vereador Radson Rogerio – Saudou a todos, disse ter acompanhado
a passagem de máquina na zona rural, lembrou que os vereadores
votam nos projetos pensando no melhor para a população entre eles o
de iluminação publica e IPTU. Na Ordem do dia foram colocados em
discursão e votação: Projeto de Lei do Legislativo Nº 013, 015/2018Aprovado por unanimidade, Parecer da Comissão de Justiça e Redacao
favorável as Indicações Nº 113/2018- Aprovada por unanimidade, Por
fim os trabalhos foram encerrados e para constar o 1º Secretario
mandou lavra a presente Ata que depois de lida e aprovada será
assinada, Sala das Sessões em 20 de Setembro de 2018.

