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Ata da 12º Sessão Ordinária
do 2º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos vinte e sete 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 Vice-Presidente Reginaldo
Damasceno Santana, 2º Secretário Laedson Santos Santiago, Edylene
Lopes Ferreira, Renildo de Miranda, 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, 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 Executivo Nº 011, 015/2018, Projeto de Lei do Legislativo Nº
012/2018, Parecer da Comissão de educação, obras e de serviços
públicos e da Comissão de Justiça e Redacao favorável ao Projeto de
Lei do Legislativo Nº 011/2018, Moção de Pesar direcionado as famílias
do saudoso Antônio Firmo de Oliveira, Maria Clarice de Araújo e Clarice
Freitas da Silva, Indicações Nº 165/2018 Passando para o Grande
Expediente usaram da palavra os Edis: O Vereador Jean Carlos

Cardoso – Saudou a todos, voltou a falar sobre a implantação do
método de ensino ,militar citando a parceria da gestão e a importância
desse método, agradeceu a gestão pela execução da rede de esgoto
na Cidade Nova lá, O Vereador Jorge Goncalves – Saudou a todos,
falou de sua indicação para semáforo no cruzamento da BA 409 com
Av Lauro Mota agradecendo a gestão, questionou sobre retorno das
indicações, falou sobre a importância da democracia, citou filme que
entra em cartaz onde todos os recursos será revertido para pessoas
com câncer, A Vereadora Mariana Cunha- Saudou a todos, falou
sobre projeto em Serrinha FIOS DE ESPERANCA onde ajuda pessoas
com câncer, falou da importância da pessoa de Clarice Feitas para a
cidade de Serrinha deixando o seu pesar pelo falecimento da mesma,
falou da pavimentação e saneamento básico para a comunidade de
Princesa do Agreste, falou da importância do método de ensino militar
em nosso município, falou da importância das eleições e da
democracia, O Vereador Reginaldo Mota- Saudou a todos, falou de
sua indicação para a colocação de semáfora na BA 409 com a Av Lauro
Mota, pediu que seja regulado o tempo, falou da importância das
eleições, solicitou que seja rocado as estradas rurais, solicitou que
algumas comunidades sejam asfaltada, O Vereador Laedson
Santiago- Saudou a todos, falou também sobre o método de ensino
militar em nossa cidade citando a importância, disse que em visita
percebeu que algumas casa do projeto minha casa minha vida está
sem habitação pedindo investigação neste sentido, pediu ajuda
solidaria para a família que a casa pegou fogo no bairro da bomba, O
Vereador José Réis- Saudou a todos, parabenizou os vereadores por
estarem aqui mostrando que são responsável citando algumas cidades
que suspenderam a sessão por motivo da campanha, falou sobre o
campeonato dos amigos agradecendo ao Srº José Carlos pela
realização do mesmo, citou a importância do UTI, Móvel para nossa
cidade, falou da importância do semáforo na travessa da Ba 409, citou
a importância do projeto para beneficiar os porteiros, agradeceu a
gestão pela rede de esgoto na comunidade de Princesa do Agreste onde
solicitou uma praça para aquela comunidade, O Vereador Renildo de
Miranda- Saudou a todos, deixou sua insatisfação com a falta de
ônibus escolar para algumas comunidade, denunciou que moradores
estão comprando lâmpadas para postes que é obrigação do município,
pediu averiguação sobre maquinas do município onde falaram que
estão tirando as peças para colocarem em maquinas particulares, falou
de visita em comunidade rural e solicita rede de agua dizendo que
nosso município está retrocedendo, e lembrou que o Samu foi
implantado pelo ex gestor Osni Cardoso, Na ordem do dia foram
colocados em discursão e votacao: Projeto de Lei do Executivo Nº 011,
015/2018- Aprovada por unanimidade, Projeto de Lei do Legislativo Nº
012/2018- Aprovada por unanimidade, Parecer da Comissão de

educação, obras e de serviços públicos e da Comissão de Justiça e
Redacao favorável ao Projeto de Lei do Legislativo Nº 011/2018Aprovada por unanimidade, Moção de Pesar direcionado as famílias do
saudoso Antônio Firmo de Oliveira, Maria Clarice de Araújo e Clarice
Freitas da Silva- 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 27
de setembro de 2018.

