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Ata da 17º sessão ordinária
do 1º período legislativo da
Câmara

Municipal

de

Serrinha, Estado da Bahia.
Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete,
às dezenove 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: Alexandre Lima
Júnior, Flávio Ferreira, José Raimundo, Laedson Santiago, Renildo de
Miranda, Reginaldo Mota, Alexandro Menezes, Jean Carlos Cardoso,
Jorge Gonçalves, Rosineide Lima, Edylene Ferreira, José Moreira, José
Reis, Mariana Cunha, Reginaldo Damasceno. O presidente declara
aberta a sessão e inicia-se 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 educação, obras e serviços públicos, favorável
ao Projeto de Lei no Executivo nº 002/2017, Lei 1.142, 1.143/2017;
resolução nº 021/2017; parecer da comissão de justiça e redação;
resolução nº 021/2017; parecer da comissão de justiça e redação
favorável às indicações nº 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151/2017; projeto de lei do executivo nº
001/2017; projeto de lei legislativo nº 010/2017, 011/2017, indicações

nº 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158/2017, projeto de lei legislativo
nº 013/2017. Usou da palavra o Sr. Silvanei Santiago, representante
da secretaria de agricultura, onde veio falar da sua pasta e esclarecer
indagações dos vereadores. Usou da palavra o secretário de meio
ambiente Cássio Ferreira, onde também falou de sua pasta e suas
demandas. passando para o grande expediente, usaram da palavra os
Edis: A vereadora Edylene Ferreira – saudou a todos, disse não
entender a falta da sec. de agricultura lembrando que a denominação
“Cajueiro de Ernesto” foi mantida pelas ações do mesmo, deixou seu
apelo para o secretário melhorar as estradas e melhorar a situação dos
munícipes, pois têm máquinas e gastos de combustível, voltou a falar
da falta de merenda escolar nas escolas; A vereadora Rosineide
Lima – saudou a todos, lembrou que o trabalhador não tem nada que
comemorar pelo 1º de maio falando da terceirização e do retrocesso
lembrando evento do Sr. Luiz da bicicleta e parabenizando o mesmo,
disse não entender a falta da Sec. de Agricultura na sessão de hoje
pedindo que a mesma venha a esta casa, falou de reunião em Salvador
em busca de melhorias citando as barreiras para nossa cidade; O
vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos, indagou qual o
impedimento da Sec. de Agricultura vim a esta casa lembrando o
convite a mesma em acordo, disse que a Secretária de Agricultura está
se furtando de vim a esta casa, porém, parabenizou o diretor de
agricultura pela presença; O vereador Renildo de Miranda – saudou
a todos dizendo que não vê crescimento com o progresso com os mais
necessitados, com os da Zona Rural e da periferia dizendo que a gestão
está trabalhando para os burgueses, colocou que a Sec. tem obrigação
de vim a esta casa, pois a mesma recebe muito bem para isso, falou
de ações da gestão anterior, falou da situação do país citando o
presidente, pediu iluminação para a Zona Rural, disse discordar da
contratação de bandas caras para os festejos juninos dizendo ser uma
vergonha o que está acontecendo em nosso município; O vereador
Jean Carlos – saudou a todos, parabenizou Capila pelo manifesto da

greve geral em nossa cidade, bem como o sec. Cássio Fiúza por sua
fala na tribuna, falou de evento do Sr. Luiz da bicicleta, falou que a
atual gestão tem compromisso com o progresso sim, lembrando de
ação da mesma em todos os bairros, pediu apoio da CONSINSAL
lembrando que a mesma só agradou a antiga gestão, parabenizou o
sec. Misael Neto pelo trabalho na rua Agenor Freitas, falou de visita
aos bairros com o colega José Raimundo, falou da formatura do SENAI
que acontecerá hoje na AABB, falou do início da obra na quadra da
Cidade Nova, falou da volta da ronda rural, ação adquirida pelo
vereador Rogério, pediu intervenção do vereador Renildo de Miranda
para o recebimento das ambulâncias , Na ordem do dia, foram
colocados em discussão e votação: Parecer da Comissão de Justiça e
Redação e de educação, obras e serviços públicos, favorável ao projeto
de Lei do Executivo nº 002/2017 – aprovada por unanimidade;
Resolução nº 021/2017 – aprovada por unanimidade, Lei nº 1.142,
1.143/2017 – aprovada por unanimidade; Resolução nº 021/2017 –
aprovada por unanimidade; Parecer da Comissão de Justiça e Redação
favorável às indicações nº 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151/2017 – aprovadas por unanimidade. Por fim,
os trabalhos foram encerrados e para constar, o 1º secretário mandou
lavrar a presente Ata, que depois de lida será assinada na sala das
sessões em 03 de maio de 2017. Na fala da vereadora Rosineide Lima,
acrescenta-se que o 1º de maio não tem o que comemorar com perda
de direitos devido à reforma da previdência e reforma trabalhista.

