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Ata da 14º Sessão Ordinária
do 2º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos onze dias do mês de outubro 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, 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, Lei Nº 1.204/2018, Projeto de Lei do Executivo Nº 018/2018,
Indicações Nº 171, 172/2018, Passando para o Grande Expediente
usaram das palavras os Edis: A Vereadora Edylene Ferreira –
Saudou a todos, agradeceu a todos os colegas por entenderem o
processo político que a mesma passou, falou um pouco da sua história
neste processo, das lutas e conquistas, lembrou que estava sem o
apoio de prefeitura, e diz se sentir vitoriosa, falou sobre a quantidade
de partido existente na Bahia, agradeceu a seu líder político Drº
Ferreirinha, falou sobre projeto do FUNDEF aqui votado dizendo que a
aprovação foi um erro, O Vereador Jorge Goncalves – Saudou a

todos, parabenizou a vereadora Edylene Ferreira pela votação que a
mesma obteve, agradeceu a cidade de Serrinha pela votação que teve
o partido dos trabalhadores citou números da votação do ex prefeito
Osni Cardoso, denunciou assédio moral pela gestão com funcionários
por ter votado em candidatos oposto o que a gestão apoiava, A
Vereadora Magneide Maria – Saudou a todos, parabenizou a votação
que a vereadora Edylene Ferreira teve, parabenizou o ex prefeito Osni
Cardoso pela votação expressiva que o mesmo teve nesta terra
lembrando o quanto o mesmo ajudou a população Serrinhense, pediu
voto consciente para presidente da república, O Vereador Alexandre
Lima Junior – Saudou a todos, agradeceu a votação de Lidice da Mata
em Serrinha, parabenizou a vereadora Edylene Ferreira pela votação
da mesma, falou da final do campeonato feminino citando seu apoio,
lembrou as ações do outubro rosa, chamou a atenção do setor de
iluminação pública e pediu compromisso dos responsáveis deste setor,
O Vereador José Raimundo – Saudou a todos, disse que sempre
esteve com o grupo da vereadora Edylene e que faria tudo outra vez,
falou que vai lutar por uma Serrinha melhor, e que a Assembleia
Legislativa perdeu uma guerreira, A Vereadora Mariana Cunha –
Saudou a todos, parabenizou a cidade pela forma que se deu o pleito
eleitoral, parabenizou a vereadora Edylene Ferreira pela votação que a
mesma teve, citou a quantidade de votos que seus candidatos teve em
nossa cidade, agradeceu as obras na comunidade do Risca a Faca,
chamou a atenção das mulheres com os números de diagnóstico de
câncer de mama lembrando o outubro rosa, A Vereadora Rosineide
Lima – Saudou a todos, parabenizou a vereadora Edylene Ferreira pela
votação da mesma, parabenizou
os vereadores que teve seus
Deputados eleitos em especial o ex prefeito Osni Cardoso pela
expressiva votação, chamou a atenção do setor de iluminação pública
para ruas escuras, falou de rede de esgoto pedindo providencias, O
Vereador Reginaldo Damasceno – Saudou a todos, falou do
trabalho realizado em prol do dia das crianças com visita as creches e
entrega de presentes para as mesmas, agradeceu os amigos e
comunidades pela votação aos deputados do mesmo, parabenizou a
vereadora Edylene Ferreira pela votação que a mesma teve, O
Vereador Laedson Santiago- Saudou a todos, agradeceu a votação
que o candidato Bolsonaro teve em nossa cidade, fez sua avaliação
sobre a política nacional, falou sobre as crianças e a passagem do seu
dia, falou sobre a questão da iluminação pública e encerrou, O
Vereador José Reis – Saudou a todos, parabenizou a votação da
vereadora Edylene Ferreira para Deputada parabenizou também o vice
prefeito Adalberto Dutra Rocha e o Ex prefeito Osni Cardoso pela
votação, onde cita também a votação do Deputado que o prefeito
Adriano Lima apoiou citou vários recursos que veio para Serrinha
através desse Deputado, O Vereador Renildo de Miranda – Saudou

a todos, agradeceu ao grupo pela votação expressiva para sua
deputada federal, parabenizou o ex prefeito Osni Cardoso pela votação
que teve, citando várias perseguição política que o mesmo enfrentou,
lembrou a fala do Governador Rui Costa onde diz que irá construir outro
Clesriston em Feira de Santana entre outra obras, parabenizou a
vereadora Edylene Ferreira pela votação que a mesma teve, pediu que
o Serrinhense e nordestino faça uma avaliação sobre o seu voto
próximo dia 28 do corrente na eleição para presidente, O Vereador
Alexandro Dos Réis Menezes- Saudou a todos, respondeu as
demandas dos vereadores, citando a total recuperação do expresso
cidadania, UTI móvel, inauguração de sala do centro Luiz Eduardo,
citou ações do outubro rosa, agradeceu os amigos que ajudou na
eleição do Deputado Caca Leão, disse que a eleição passou e que todos
os deputados aqui votado tem por obrigação ajudar a cidade de
Serrinha, O Vereador Radson Rogerio- Saudou a todos, falou sobre
o cenário político em nosso país, citando o trabalho de formiguinha dia
a dia do vereador, parabenizou a votação de Edylene, Berg e o ex
prefeito Osni Cardoso, agradeceu a suas comunidades pela
acolhimento, Na Ordem do dia foram colocados em discussão e
votação: Lei Nº 1.204/2018- Aprovado por unanimidade, Projeto de
Lei do Executivo Nº 018/2018- 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 11 de outubro de 2018.

