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Ata da 8º Sessão Ordinária do
2º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos treze 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, 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, Lei Nº 1.196, 1.197/2018, Projeto de Lei
do Executivo Nº 012/2018, Moção de Aplauso direcionado ao 16º
Batalhão da policia Militar e Major PM Weliton Morais, Moções de Pesar
direcionar aos familiares de Pedro Joaquim Araújo, Indicações Nº 143,
144, 145, 146, 147, 148, 149/2018, Em tempo foi entregue Moções de
Aplauso em homenagem a capoeira, Passando para o Grande
Expediente usaram das palavras os Edis: O Vereador Jean Carlos
Cardos- Saudou a todos, parabenizou os empresário Carlinhos e
Vardinho Serra pelo evento da vaquejada, falou sobre reunião da

polícia militar para a implantação dos métodos do ensino militar
dizendo que muito vai beneficiar nossa cidade, falou sobre a política
estadual citando alguns candidatos e convidou a todos para encontro
junto aos candidatos próximo sábado, A Vereadora Rosineide LimaSaudou a todos, parabenizou toda a equipe da capoeira presente nesta
casa, pediu iluminação pública e lembra da importância das ruas
estarem iluminadas pois combate a violência, solicitou braços de luz e
lâmpadas para a comunidade da Vertente, chamou a atenção do
secretário de saúde para reativar os exames de atenção básica, A
Vereadora Mariana Cunha- Saudou a todos, parabenizou a equipe
da capoeira, disse que o esporte é cultura, é lazer, é vida, parabenizou
a atleta Virna Jandiroba por continuar com o cinturão e levar o nome
de Serrinha de forma internacional, parabenizou a toda equipe do
parque Maria do Carmo pela beleza da festa de vaquejada, parabenizou
o desfile cívico de 7 de setembro, agradeceu iluminação pública na rua
do Recreio, onde solicitou iluminação pública para outros bairros, O
Vereador Flávio Ferreira – Saudou a todos, parabenizou a atleta
Virna Jandiroba pelo título e por levar o nome de Serrinha para o
mundo, parabenizou a equipe da capoeira aqui presente na sessão,
falou sobre vídeo que o mesmo lançou na internet sobre funcionaria do
hospital geral que foi perseguida pelo proprietário do mesmo por não
votar em candidatos que o mesmo apoia onde pede desculpa por
colocar o nome do hospital Santana na história, O Vereador Jorge
Goncalves – Saudou a todos, falou sobre o investimento de 1 milhão
e 400 mil da secretaria de segurança pública do governo do estado
para o cicon ( centro integrado de comunicação) falando da
importância, falou sobre a decisão do TRE em liberar a candidatura do
ex prefeito Osni Cardoso para Deputado estadual, deixou sua
insatisfaço com os altos valores do IPTU pedindo que seja revisto a
situação, O Vereador Reginaldo Mota- Saudou a todos, parabenizou
a equipe da capoeira, falou sobre o aumento do IPTU pedindo que seja
revisto, solicitou encascalhamento nas estradas rurais, falou sobre a
conclusão de ruas da comunidade de Vila de Fátima, solicitou
saneamento básico para a comunidade do Recreio. O Vereador
Alexandre Lima Junior – Saudou a todos, parabenizou a equipe da
capoeira aqui presente pela importância do esporte, falou da
importância da pracinha do Vista Alegre pois está acontecendo roda de
capoeira naquele local, solicitou uma praça na comunidade do Cajueiro
Grande, parabenizou toda a equipe do parque Maria do Carmo pelo
evento da vaquejada O Vereador José Raimundo – Saudou a todos,
parabenizou a equipe da capoeira presente na sessão, pediu que a
gestão olhe mais para o esporte, reclamou pela quantidade de vezes
que pediu atenção para a comunidade rural e nada foi feito, solicitou
saneamento básico para comunidades de nossa cidade, O Vereador
José Réis- Saudou a todos, parabenizou a capoeira pela passagem do

seu dia, justificou o porque não houve Sessão nas quitas anteriores,
falou da beleza do desfile de 7 de setembro parabenizando as escolas
e a equipe da secretaria pelo mesmo, falou sobre o abuso de poder
pelo órgão Detran na vaquejada de Serrinha, parabenizou os
empresário Carlinhos e Vardinho Serra pela vaquejada, O Vereador
Renildo de Miranda- Saudou a todos, falou de relato de perseguição
política com funcionários nesta gestão, falou de visita as comunidades
para ouvi o povo onde escuta relatos de fechamento de escola sem
antes ouvir a opinião da população, solicitou iluminação pública para
as comunidades, falou sobre altos valores de IPTU, disse concordar
com o vereador Reginaldo Damasceno com alguns abusos do pátio
porem não concordar de forma nem uma com pessoas dirigir
alcoolizado mesmo com festa na cidade, disse que a população estão
sendo assaltadas com os altos valores de iluminação publica e de IPTU,
parabenizou a equipe da capoeira pela passagem do seu dia, deixou
sua felicidade em o ex prefeito Osni Cardoso ter o direito de disputar
as eleições de 2018, O Vereador Alexandro Menezes- Saudou a
todos, saudou os capoeiristas presente nesta casa disse que esta casa
ira sim brigar pelos direitos dos capoeiristas, respondeu as demandas
dos vereadores, disse que o procurador do município Ciro Novais está
à disposição para uma conversar com esta casa da cidadania e rever o
aumento do IPTU e iluminação pública, deixou claro que por parte do
prefeito não existe orientação para perseguição política, parabenizou a
família Serra pelo evento da vaquejada, repudiou o acontecimento com
o Deputado Jair Bolsonaro, O Vereador Radson Rogerio- Saudou a
todos, em especial os capoeiristas presentes nesta casa, dizendo da
necessidade de se olhar mais para o esporte dizendo que o esporte e
vida, pediu que desvincule as secretarias de esporte, cultura e lazer,
da secretaria de educação, Na Ordem do dia foram colocados em
discursão e votação: Lei Nº 1.196, 1.197/2018- Aprovada por
unanimidade, Projeto de Lei do Executivo Nº 012/2018- Aprovada por
unanimidade, Moção de Aplauso direcionado ao 16º Batalhão da policia
Militar e Major PM Weliton Morais- Aprovada por unanimidade, Moções
de Pesar direcionar aos familiares de Pedro Joaquim Araújo- 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 13 de setembro de 2018.

