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Ata da 6º Sessão Ordinária do
2º
Período
Legislativo
da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos vinte e três 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
José Réis da Silva e com a presença dos seguintes vereadores: 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,
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 Executivo Nº 013/2018,
Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de Lei
do Legislativo Nº 037, 038/2018, Indicações Nº 134, 135, 136/2018,
Passando para o Grande Expediente usaram das palavras os Edis: O
Vereador Reginaldo Mota – Saudou a todos, agradeceu o convite dos
empresário Vardinho e Carlinhos Serra para que os vereadores
acompanhem a programação da festa de vaquejada, pediu melhorias
nas estradas rurais e lembrou que a gestão tem 3 roçadeiras Hidráulicas
por isso não justifica as estradas estarem cheias de mato pedindo que
use as maquinas nas melhorias das estradas, O Vereador Jorge

Goncalves – Saudou a todos, disse que o centro de atendimento aos
animais precisa melhorar pois não adiante cuidar e depois abandonar
mais uma vez na rua, deixou sua insatisfação com Serrinha estar fora
do Inter Municipal, disse que em relato da servidora da educação a
antecipação do 13º não agrada os mesmos, pedindo que a gestão se
organize e pague como já de costume, pediu que seja verificado sobre
denúncias de ônibus escolar lotado do conjunto habitacional Vila Novais,
relatou a insatisfação dos Serrinhense com os altos valores do IPTU, O
Vereador José Raimundo – Saudou a todos, deixou sua insatisfaço
com cobrança alta de IPTU pedindo que o procurador do município venha
a esta casa prestar esclarecimento lembrando também do alto aumento
de iluminação pública, agradeceu aos empresários do Parque Maria do
Carmo pelo acolhimento com esta casa, pediu que os colegas vá
prestigiar o lançamento da candidatura de Deputada Estadual de
Edylene Ferreira, A Vereadora Rosineide Lima – Saudou a todos,
disse que algumas escolas e creches exemplo da escola Ana Oliveira
estão sendo pintados em período do ano letivo e assim prejudicando as
aulas, falou de visita a comunidade de Cajueiro Grande onde observou
que a escola da comunidade colocaram as portas das salas porem não
colocaram a porta do banheiro solicitando urgência na colocação, pediu
a pintura das faixas de pedestre, falou sobre os altos valores cobrados
de IPTU e de iluminação publica pedindo que seja revisto essa situação,
O Vereador José Moreira – Saudou a todos, parabenizou a gestão
pela inauguração da praça do vista alegre e falou que logo irão reformar
a praça da Rodagem, disse que irá verificar a questão do ônibus escolar
lotado, parabenizou toda a equipe da secretaria da infraestrutura, O
Vereador Alexandre Lima Junior – Saudou a todos, falou sobre o
quanto cobrou que a cidade de Serrinha participasse do Inter Municipal,
disse ter visto o projeto da reforma do estádio Mariano Santana
deixando sua satisfação com o que viu, falou da semifinal do
campeonato dos amigos, falou sobre indicação de sua autoria da
colocação de Wi-fi na praça Luiz Nogueira agradecendo a gestão, onde
agradecem também pela construção da praça da comunidade do Vista
Alegre, A Vereadora Edylene Ferreira – Saudou a todos, falou sobre
a decisão do STF falando sobre ex prefeitos que estão inelegível,
lembrando que o STF deu plenos poderes a câmara de vereadores e
disse que não concorda com fala do Deputado Joseildo Ramos onde diz
que está câmara não tem coração pelo fato de ter reprovado as contas
do ex prefeito, convidou a todos para lançamento de sua candidatura
para Deputada Estadual próximo dia 24 do corrente na AABB de
Serrinha, A Vereadora Mariana Cunha – Saudou a todos, falou sobre
sua indicação para o centro de acolhimento aos animais de rua,
parabenizou o lançamento da vaquejada de Serrinha 2018, parabenizou
os vídeos que a colega Edylene Ferreira postou em defesa das vaqueiras
da Bahia, solicitou a Sessão de uso do prédio escolar da comunidade de

Intrudes, parabenizou a inauguração da praça na comunidade de Vista
Alegre, O Vereador Renildo de Miranda – Saudou a todos, disse que
esta casa é lugar de debater projetos e não é lugar para buscar votos,
disse que esta casa deveria ter colocado uma Moção de Repúdio quando
houve boatos de compra de título de melhor prefeito, falou sobre os
altos valores na taxa de iluminação pública e de IPTU, disse ser
vergonhoso a falta de iluminação pública visto que a população paga
pelo serviço, deixou sua insatisfação com as estradas intransitáveis
pedindo melhorias, questionou o porquê que a comunidade de Vertente
não tem posto satélite, parabenizou o Deputado Gika Lopes pelas
barracas onde serão doadas aos feirantes, O Vereador Alexandro dos
Réis Menezes – Saudou a todos, iniciou respondendo as demandas dos
vereadores, entre elas a aquisição de máquinas para debulhar milho e
feijão para o ano de 2019, declarou que se alguns munícipes entender
que o cálculo do IPTU está errado pode ir até a prefeitura para que seja
feito um novo cálculo, citou os anos que Serrinha deixou de participar
do Inter Municipal na antiga gestão, falou sobre o procedimento que é
dado aos animais enaltecendo o centro de apoio aos animais de rua,
falou sobre a questão do aborto debatido em nosso País falando que irá
ser feito uma carta em apoio a não legalização do aborto, falou sobre o
concurso de redação com o tema vaquejada de Serrinha, O Vereador
José Réis – Saudou a todos, parabenizou o evento realizado por
Carlinhos e Vardinho Serra mostrando a programação da Vaquejada de
Serrinha 2019, parabenizou a futura Deputada Estadual Edylene
Ferreira pelo lançamento da candidatura da mesma, parabenizou a
inauguração da praça da comunidade do Vista Alegre, falou sobre a
tradição da corrida do fogo simbólico, falou sobre a comemoração do dia
do folclore lembrando que a gestão concedeu alimentação de acordo a
data comemorativa as escolas de nossa cidade, Na Ordem do dia foram
colocados em discursão e votação: Parecer da Comissão de Justiça e
Redação favorável ao Projeto de Lei do Legislativo Nº 037, 038/2018 –
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 23 de agosto de
2018.

