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Ata da 11ª Sessão Ordinária
do 2º período Legislativo da
Câmara

municipal

de

Serrinha, estado da Bahia.
Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e
dezessete, às dezessete horas na sede da Câmara Municipal de
Serrinha, estado da Bahia, realizou-se esta sessão sob a presidência
do

vereador Radson Rogério e com a presença dos seguintes

vereadores: Edylene Ferreira, José Moreira, José Reis, Mariana Cunha,
Reginaldo

Damasceno,

Rosineide

Lima,

Magneide

Maria,

Jorge

Gonçalves, Jean Carlos Cardoso, Alexandro Menezes, Reginaldo Mota,
Renildo de Miranda, Laedson Santiago, José Raimundo, Flávio Ferreira,
Alexandre Lima Júnior. O presidente declarou aberta a sessão e iniciouse com a leitura da ata da sessão anterior ficando aprovada por
unanimidade.

No

Pequeno

Expediente,

foram

apresentadas

correspondências diversas, Parecer da Comissão de Justiça e Redação
e de Finanças e Orçamento favorável ao projeto de Lei Executivo
nº005/2017, Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável ao
projeto de Lei Legislativo nº027, 028, 029/2017, parecer da Comissão
de Justiça e Redação favorável às Indicações nº 248, 249, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260/2017, Moção de Pesar

direcionada à família Agnilson de Oliveira, Indicações nº275, 276, 277,
278/2017, projeto de Lei Legislativo nº 031/2017. Passando para o
Grande Expediente, usaram da palavra os Edis: O vereador
Reginaldo Mota – saudou a todos convidou a todos para a audiência
pública no próximo dia 27 do corrente, agradeceu a reabertura da
creche da comunidade do Brejo, falou de indicação para uma sede
própria, pois a de lá é alugada, pediu continuidade da troca de
lâmpadas de modo especial a comunidade Vila de Fátima, lamentou a
vigilância que assola nosso município, parabenizou a família Serra pela
festa da vaquejada; O vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos,
destacou o dia de luta das pessoas com deficiência citando audiência
pública que irá acontecer próximo dia 27 do corrente, falou da semana
nacional do trânsito dizendo que Serrinha ainda não fez nenhum evento
para sinalizar a mesma, questionou o porquê o coordenador de trânsito
entregou o cargo; A vereadora Rosineide Lima – saudou a todos,
lembrou o dia nacional da luta das pessoas com deficiencia, falou sobre
o dia do radialista, parabenizando os mesmos, pediu o retorno da
operação tapa buraco, pediu o retorno dos trabalhos nas estradas na
zona rural e urbana; O vereador José Moreira – saudou a todos,
parabenizou os radialistas pela passagem do seu dia, parabenizou a
gestão pelos trabalhos desenvolvidos, disse que acredita na gestão; A
vereadora Edylene Ferreira – saudou a todos, deixou seu repúdio
com o juiz quando que diz que a homossexuallidade é uma patologia,
pedindo respeito aos homossexuais, lembrou de votação da reforma
política, deixando sua indigação com a forma que está sendo
conduzida; O vereador Reginaldo Damasceno – saudou a todos
agradeceu a Raul Queiroz, Aldo Queiroz pela liberação de terreno para
a abertura da via na entrada do bairro Novo Horizonte, dizendo da sua
luta em busca desse projeto, agradeceu a Misale Cunha Neto pelo
corrimãoo de Vila de Fátima, agradeceu ao Drº Ferreirinha pelo
atendimento para com o mesmo, O vereador José Reis – saudou a
todos, parabenizou a luta das pessoas com deficiência confidando a

todos para a audiência, parabeizou os radialistas pelo seu dia, falou da
visita às creches e escolas com a comissão de educação lembrando que
a situação é deplorável, falou como foi gasto o dinheiro do nosso
município falando da péssima situação lembrando de outras creches
que estão sendo entregue pela gestão; O vereador Renildo de
Miranda – saudou a todos, agradeceu ao professor Luizinho pelo
evento realizado em comunidade rural, falou de escola Josevaldo Lima
pelos

projetos

diferenciados

que

a

direção

vem

trabalhando,

parabenizou o Deputado Gika e governador Rui Costa pela doação de
dois pneus de tratores para a comunidade rural, pediu que os
vereadores peçam aos deputados que se coloque emenda para nosso
município, agradeceu ao governador Rui Costa pela melhoria que irá
acontecer na BA 409, questionou o porquê da gestão só foi vista agora,
falou que fiscalizou e viu falta de merenda escolar, citou perseguição
política por parte da gestão. Na Ordem do dia, foram colocadas em
discussão e votação parecer da Comissão de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento favorável ao projeto de Lei Executivo 005/2017
– aprovado por unanimidade, parecer da Comissão de Justiça e
Redação favorável ao projeto de Lei Legislativo nº 027, 028, 029/2017
– aprovados por unanimidade, parecer da Comissão de Justiça e
Redação favorável às indicações nº 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 260/2017, Moção de pesar direcionada à
família Agenilson de Oliveira – aprovados por unanimidade e por fim
os trabalhos forma encerrados e para constar o 1º Sec. lavrar a
presente ata que depois de lida será assinada na sala das sessões em
21 de setembro de 2017.

