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Ata da 10º Sessão Ordinária do
1º
Período
Legislativo
da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos vinte e dois dias do mês de março 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, Projeto de
Lei do Executivo Nº 003, 004, 005/2018, Parecer da Comissão de Justiça
e Redação favorável ao Projeto de Lei do Executivo Nº 002/2018,
Moções de Pesar direcionada as famílias de: Maria de Lourdes da Silva
e Maria Dantas de Souza, usou a tribuna a representante dos alunos da
UNEB onde vieram reivindicar seus direitos para estagiar, Passando para
o Grande Expediente usaram da palavra os Edis: O Vereador Renildo
de Miranda- Saudou a todos, agradeceu a mesa pela liberação da mesa
em permitir os alunos da UNEB usar a tribuna desta casa legislativa,
deixando seu repúdio com a gestão ditadora e perseguidora, pediu
respeito para com os vereadores desta casa e com a população que os
elegeu bem como os alunos da UNEB, denunciou que os alunos falaram
que para estagiar é preciso indicação política e que alguns vereadores

estão cobrando 10% do valor que irão receber, questionando essa
situação, deixou mais uma vez seu repúdio com a situação, voltou a
falar que a gestão é perseguidora onde fez só metade da estrada de
comunidade onde o mesmo foi bem votado, deixou seu repúdio também
com conversas sobre a festa de São Joao visto que a cidade está
passando por várias situações de calamidade pedindo que prefeito
reveja esta festa, falou que a questão dos feirantes foram resolvida em
parte pedindo que seja revista a questão da reforma do mercado
municipal, pediu iluminação pública para as comunidades que estão as
escuras, O Vereador Alexandro dos Reis Menezes- Saudou a todos,
falou sobre a importância do código de ética que precisa ser concluído
nesta casa legislativa, falou sobre viagem do Prefeito Adriano Lima onde
foi solicitar a permissão da empresa ferroviária para revitalizar o bairro
dos trezes bem como a estação ferroviária, relatou que a gestão dará
um acompanhamento as mães que tem filhos com necessidade
especiais, pediu a todos para participar dos atos da Semana Santa em
Serrinha, falou que a secretaria Luana Moreira solicitou que funcionaria
daquela secretaria fizesse um cadastro com os estagiários da UNEB onde
pede que os mesmo vá a secretaria e levem seus curriculum, voltou a
falar sobre a importância da revitalização do mercado municipal
discordando do vereador Renildo de Miranda, Em Tempo Justificar as
ausências dos Vereadores: Edylene Ferreira, e Magneide Maria, Na
Ordem do dia foram colocados em discursão e votação: Projeto de Lei
do Executivo Nº 003, 004, 005/ 2018- Aprovado por unanimidade,
Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei
do Executivo 002/2018- Aprovado por unanimidade, Moções de Pesar
direcionada aas famílias de Maria de Lourdes e Maria Dantas de SouzaAprovadas 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 22 de Março de
2018.

