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

Aos nove dias do mês de agosto 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, 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, Moção de
Pesar direcionada a família Manoel Mendonça, Indicações Nº116, 117,
118, 119, 120/2018. Passando para o Grande Expediente usaram das
palavras os Edis: O Vereador Reginaldo Mota- Saudou a todos,
lembrou que a prefeitura tem 3 roçadeiras hidráulicas e observa que
as estradas estão cheias de matos, pediu que a gestão melhore as
mesmas pois estão intransitáveis, solicitou a pavimentação de algumas
ruas na comunidade de Vila de Fátima, pediu que a população vote
consciente nesta eleição de Deputado e lembrou que o papel do
vereador é criar leis e fiscalizar o dinheiro público, deixou seu apoio as

projeto dos porteiros, O Vereador Jorge Goncalves _ Saudou a
todos, relatou que no período de recesso a bancada de oposição
continuou o trabalho de fiscalização e visita as escolas, pediu reforma
nos prédio onde atende à unidade satélite em comunidade rural, falou
de destaque que nossa cidade vem recebendo negativamente com
compra de título por parte da gestão, O Vereador Flavio Ferreira –
Saudou a todos, disse que o projeto dos porteiros depende do
executivo, parabenizou o secretario Cássio Fiuza com o ponto de apoio
para os animais de rua, pediu que as emendas sejam muito bem
aplicada em nossa cidade em especial em calcamento e outras obras,
A Vereadora Magneide Maria- Saudou a todos, falou o quanto
trabalhou neste recesso parlamentar, citou falta de iluminação pública
e estradas impossibilitadas de trafegar nas comunidades rurais
lembrando o quanto prejudica os carros e em especial os carros
escolares que muito vem quebrando, parabenizou a gestão pelo apoio
dado aos animais abandonado, falou da situação crítica que se
encontra a estrada de Bela Vista pedindo providencias, A Vereadora
Edylene Ferreira – Saudou a todos, lembrou que esta casa é a casa
das leis, e por isso fez um anteprojeto para ajudar os porteiros, onde
pede que a gestão abrace esse projeto, falou sobre incêndio que
aconteceu na Assembleia Legislativa onde destruiu toda a sala da
Presidência da UVB, porem diz que o Presidente da Assembleia
Legislativa já se comprometeu a reconstruir a sala, disse que será
candidata a Deputada Estadual e que seu nome está cotada para ser
eleita, A Vereadora Rosineide Lima – Saudou a todos, relatou que
participou de reunião que aconteceu em nossa cidade onde tratou
sobre a rede cegonha, pediu que a secretaria de saúde de nosso
município olhe mais para a saúde da população negra, falou da lei Maria
da Penha citando a data da mesma, e números de ocorrência dos
feminicidios, lembrou que a gestão não mostrou nem um trabalho
falando sobre os 12 anos dessa lei, disse que as praças de nosso
município estão destruídas, deixou claro que já recebeu convite para
receber medalha Tiradentes porem não concorda pois entende que não
se paga para ser homenageado, O Vereador José Raimundo –
Saudou a todos, pediu que a população participe das Sessões desta
casa, disse se sentir envergonhado ao ver a praça da Rodagem
destruída onde solicita reforma, Agradeceu alguns reparos feito a Av.
Manoel Novais que o mesmo solicitou e foi atendido porem cita outras
ações que muito já pediu e até hoje nada foi feito, O Vereador José
Moreira – Saudou a todos, se colocou à disposição na luta dos
porteiros, agradeceu obras que vem acontecendo na comunidade de
Rodagem, pediu calma aos vereadores, agradeceu o trabalho que
secretario de saúde vem desenvolvendo em nosso município, A
Vereadora Mariana Cunha – Saudou a todos, falou da importância
de reunião que participou onde tratou sobre ações relacionada aos

idosos, lembrou de lei de sua autoria que foi sancionada para um centro
de apoio ao Idoso, deixou seu apoio ao projeto que ajudara aos
porteiros lembrando de projeto aqui votado, parabenizou a gestão pelo
centro de apoio aos animais, parabenizou a colega Rose Lima pelo
projeto para apoio as mulheres que sente dor na hora do parto, citou
também os altos números de Feminicidio em nosso Brasil, O Vereador
Alexandre Lima Junior – Saudou a todos, se colocou à disposição na
luta dos porteiros, solicitou a sessão de uso da escola na comunidade
de Vila de Fatima para a pratica de esporte, falou sobre evento rural
do campeonato dos amigos, falou de visita a comunidade de Cajueiro
Grande junto a técnicos para a implantação da fábrica de velas,
parabenizou a gestão pelo cuidado com os animais, O Vereador Jean
Carlos Cardoso – Saudou a todos, parabenizou a gestão pela
inauguração do centro de apoio aos animais, falou do bom serviço de
encascalhamento nas proximidades do IFBAIANO, falou do serviço de
iluminação pública para a comunidade da Cidade Nova e Novo
Horizonte, lembrou da inauguração do PSF da comunidade do Cajueiro
citando a importância do mesmo, declarou que o prefeito foi enganado
pela empresa de publicidade com venda de título porem diz que o
prefeito já tomou as devidas providencias, O Vereador Laedson
Santiago – Saudou a todos, falou algumas obras desenvolvida pela
gestão entre elas iluminação pública e reforma de algumas escolas,
rede de esgoto em algumas comunidades, iluminação do ginásio de
esporte entre outras concluídas, deixou sua tristeza com fala de
radialista onde denegriu a imagem dos vereadores desta casa deixando
seu repúdio, O Vereador José Réis – Saudou a todos, desejou
recuperação da saúde do radialista Fernando Lima, deixou seu apoio a
luta dos porteiros, parabenizou a gestão pela inauguração do centro de
apoio aos animais abandonados, deixou seu apoio com a sessão de uso
dos prédio escolares para as comunidades, voltou a falar da zona azul
citando fato relatado por uma Serrinhense dizendo que a empresa está
roubando a população, O Vereador Renildo de Miranda – Saudou a
todos, pediu que esta casa tome atitudes com críticas erradas que são
feitas aos vereadores, falou sobre reivindicação das comunidades entre
elas atendimento odontológicos denunciando que pessoas de Serrinha
estão sendo atendidas na cidade de Lamarão, citou vários problemas
da gestão, denunciou gato de energia em posto de saúde de nossa
cidade, solicitou limpeza de tanques e aguadas, pediu que seja
esclarecida
a questão da demissão da secretaria de educação
divulgada nas redes sociais, questionou sobre a demora de iniciar os
trabalhos do estádio Mariano Santana, citou matéria do fantástico que
tratou de compra de premiação onde nossa cidade está incluída
deixando seu repúdio, O Vereador Alexandro dos Réis Menezes –
Saudou a todos, iniciou respondendo as demandas dos vereadores
citou serviço odontológico em comunidades, inauguração de PSF,

atendimento do expresso cidadania, disse que o expor Serrinha foi
sucesso em nossa cidade falou da beleza do evento e que bateu recorde
citando números, relatou sobre o golpe que o prefeito de Serrinha
levou da empresa de publicidade dizendo que o prefeito foi vitima e
não teve culpa porem ira devolver todo o dinheiro público e ira colocar
esta empresa na justiça, leu nota do prefeito Adriano Lima sobre a
situação, O Vereador Radson Rogerio – Saudou a todos, deixou sua
insatisfação com a saída dos porteiros antes do fim da Sessão e deixou
seu apoio aos mesmos, agradeceu a gestão por atender das suas
reivindicações da zona rural, agradeceu a gestão por reafirmar que irá
levar atendimento odontológico para a zona rural, agradeceu a gestão
por serviço de rede de esgoto ao redor da quadra de esporte do Novo
Horizonte, citou serviço de rede de água da comunidade de boa vista
I, Na Ordem do dia foram colocados em discursão e votação: Moção
de Pesar direcionada a família do saudoso Manoel Mendonca- 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 09 de agosto de 2018.

