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Ata da 15ª Sessão Ordinária do 2º
período Legislativo da Câmara
Municipal de Serrinha, estado da
Bahia.
Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às
dezessete horas na sede da Cãmara Municipal de Serrinha, estado da
Bahia, realizou-se esta sessão sob a presidencia do Vrº Radson Rogério
e com a presença dos seguintes vereadores: José Reis, José Moreira,
Edylene Ferreira, Mariana Cunha, Reginaldo Damasceno, Rosineide
Lima, Magneide Maria, Jorge Gonçalves, Jean Carlos, Alexandro
Menezes, Reginaldo Mota, Renildo de Miranda, Laedson Santiago, José
Raimundo, Flávio Ferreira, Alexandre Lima Júnior. 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 apresentadas correspndencias diversas, Lei nº 1.162/2017,
Parecer da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento
favorável ao projeto de Lei Executivo

nº 008/2017, Parecer da

Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento favorável ao
projeto de Lei Legislativo nº 020, 024/2017, Parecer da Comissão de
Justiça e Redação favorável à Indicação nº 281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290/2017, Moção de Pesar direcionada à familiares

de Rubemar Ribeiro, Projeto de Lei Legislativo nº 034, 035, 036/2017,
indicações

nº

291,

292,

293/2017.

Passando

para

o

Grande

Expediente, usaram da palavra os Edis: A Vereadora Edylene
Ferreira – saudou a todos, falou sobre a importância do outubro rosa
e a luta contra o cancer, agradeceu às salas recebidas na Assembleia
Legislativa, pediu dados reais sobre a situação da UPA. A Vereadora
Rosineide Lima – saudou a todos, falou sobre o mês de outubro, onde
evidencia o tratamento do câncer de mama e a importância desta
prevenção, pediu que seja revista a reabertura da UPA, lembrando que
os materiais podem ser pe da ecologia, falou do recebimento de 2
tratores para nosso município, citou visita da equipe da CESAB para
verificar equipamentos da UPA, disse que não pode aceitar essas
desculpas para a reabertura da UPA, O Vereador Reginaldo Mota –
saudou a todos, pediu melhorias na agricultura pedindo aragem de
terras, pediu encascalhamento de estradas, pediu melhorias na BA
409, bem como em córregos naquele local, O Vererador José
Raimundo – saudou a todos, parabenizou a presidente da UVBA,
Edylene Ferreira pelas atitudes e lutas pelos vereadores do estado da
Bahia, agradeceu a luta do MOC por grande projetos aqui realizados,
disse que não será irresponsável e que votará sempre no que for
melhor para Serrinha, O Vererador Laedson Santiago – saudou a
todos falou de lote pago com o comandante do 16º Batalhão, onde
falou das dificuldades e anceios de nossa população, disse que as
rondas serão intensificadas, disse que dia 12 estará na comunidade de
Mato Fino entregando parque infantil, O Vereador Renildo de
Miranda – saudou a todos, lembrou falta de água em algumas
comunidades rurais pedindo respeito, solicitou serviço de rede de água,
disse

que

Serrinha

retrocedeu,

pediu

limpeza

aguadas,

pediu

passagem de máquinas nas estradas, lembrou de parque infantil
instalado e com 2 dias já estava com defeito, pediu a reabertura da
UPA dizendo que a gestão tem obrigação de cuidar dos recursos
públicos. Na Ordem do Dia, foram colocados em discussão e votação

Lei nº 1.162/2017 – aprovada por unanimidade, parecer da Comissão
de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento favorável ao projeto de
Lei Executivo nº 008/2017 – aprovado com 9 votos a favor e 6 contra
– maioria absoluta, Parecer da Comissão de Justiça e Redação
favorável ao projeto de Lei Legislativo nº 020, 024/2017 – aprovado
por unanimidade dos presentes, Parecer da Comissão de Justiça e
Redação favorável às indicações: 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287,
288, 289, 290/2017 – aprovadas por unanimidade. Moção de pesar
direcionada aos familiares do saudoso Rubemar Ribeiro – aprovada por
unanimidade. Por fim, os trabalhos foram encerrados e para constar,
o 1º Sec. mandou lavrar a presente ata que depois de lida será
assinada na sala das sessões em 5 outubro de 2017. Em tempo,
informar que a vereadora Edylene Ferreira não assinou o Parecer
008/2017 e o Código Tributário do Executivo.

