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Ata
da
21º
Sessão
Ordinária do 2º Período
Legislativo
da
Câmara
Municipal
de
Serrinha,
Estado da Bahia.

Aos nove dias do mês de novembro 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 Ver. Radson
Rogério e com a presença dos seguintes vereadores: Reginaldo
Damasceno, Mariana Cunha, José Reis, José Moreira, Edylene Ferreira,
Rosineide Lima, Magneide Maria, Jorge Gonçalves, Alexandre Menezes,
Reginaldo

Mota,

Laedson

Santiago,

Renildo

de

Miranda,

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 correspondências diversas: Parecer da Comissão
de Justiça e Redação; Comissão de Finanças e Orçamento; Comissão
de Educação, Obras e Serviços Públicos e Comissão de Saúde favorável
ao Projeto de Lei Executivo – 006/2017; Parecer da Comissão de
Justiça e Redação favorável às Indicações nº 302, 303, 304, 305,
306/2017; Projeto de Lei Legislativo nº 037, 038, 039, 040/2017,
041/2017; Indicações nº 307, 308/2017. Usou a tribuna o Sr. Xicão do

Som, onde prestou esclarecimento sobre apoio da Orquestra Sanfônica
lembrando eventos que os mesmos irão participar, agradeceu o apoio
dos vereadores para a Orquestra, usou a palavra o Sr. Capilha, onde
falou sobre o episódio da relação institucional do Conselho do Meio
Ambiente e o Secretário de Infraestrutura Misael Cunha Neto.
Passando para o Grande Expediente, usaram da palavra os Edis: O
Vereador Reginaldo Mota – saudou a todos, pediu melhorias para a
comunidade de Vila de Fátima, lembrou que os vereadores foram
eleitos para lutar pelo povo, citou algumas estradas que estão sendo
feitas citando o excelente trabalho, falou que a empresa que irá fazer
o trabalho da BA 409 já está em nossa cidade; O Vereador Jorge
Gonçalves – saudou a todos, falou sobre o belo trabalho da Orquestra
Sanfônica, falou sobre o problema entre o Conselho de Meio Ambiente
e o Sec. de Infraestrutura, lembrou a beleza da Sessão Solene de
entrega de medalha, porém deixou sua indignação com a ausência do
Prefeito, Vice-Prefeito ou de algum representante da Gestão, falou
sobre diálogo com feirante pedindo melhorias para o mesmo, O
Vereador Flávio Ferreira – saudou a todos, citou a responsabilidade
com que o Campeonato dos Amigos foi realizado pelo Sr. José Carlos
citando a beleza da festa, lembrou de sua homenageada na Sessão
Solene de entrega das medalhas falando do trabalho que a mesma
desenvolve no futebol feminino, falou sobre os trabalhos das estradas
citando o bom serviço; A Vereadora Rosineide Lima – saudou a
todos, discordou da atitude do Sec. Misael Cunha com o Conselho de
Meio Ambiente, onde parabenizou o Sec. Cássio Fiúza pelo diálogo em
busca de melhorias para os feirantes junto com os vereadores,
parabenizou a mesa pela dinâmica da Sessão Solene de entrega de
medalhas, porém deixa sua indignação pela ausência do Poder Público,
falou de ato que acontecerá amanhã na frente do INSS para lutar
contra a reforma da previdência; O Vereador José Raimundo –
saudou a todos, deixou sua indignação com fato ocorrido entre
representantes do Conselho de Meio Ambiente e Sec. de Infraestrutura

Sr. Misael Cunha, citou outro fato ocorrido com o mesmo Sec. no lixão
de nossa cidade com cidadão desta terra, disse que é uma Gestão
covarde, pediu explicação sobre fato; A Vereadora Edylene Ferreira
– saudou a todos, falou de sua felicidade pela Sessão Solene,
lembrando a história de seu pai, lamentando a ausência do Poder
Executivo dizendo ser uma falta de respeito, solidarizou-se com Xicão
do Som no que concerne à Orquestra Sanfônica e a gravação do CD,
lamentando também a falta de compromisso da Gestão com a mesma,
falou sobre o princípio de incêndio em uma padaria da nossa cidade,
deixando sua indicação para o Corpo de Bombeiro em nossa cidade; O
Vereador Reginaldo Damasceno – saudou a todos, parabenizou o
Prefeito bem como o Sec. Misael Cunha Neto por serviço realizado na
Comunidade de Vila de Fátima, agradeceu as trocas de lâmpadas em
outras comunidades, falou sobre o mutirão de saúde que irá acontecer
na comunidade de Vila de Fátima citando várias especificidades; O
Vereador Renildo de Miranda – saudou a todos, parabenizou o Ver.
José Raimundo por fala nesta tribuna citando fato que o mesmo trouxe
a público deixando seu repúdio contra a atitude dos secretários,
justificou sua ausência na sessão em homenagem aos evangélicos,
falou sobre a beleza da Sessão de entrega das medalhas, porém deixa
seu repúdio com a ausência de prefeito, bem como representante dos
mesmos, denunciou falta de merenda nas escolas do município, deixou
sua indignação com atitudes da promotora em nosso município,
parabenizou o Sec. Cássio por dialogar em busca de melhorias para o
nosso povo. Na Ordem do dia, foram colocados em discussão e
votação: Parecer da Comissão de Justiça e Redação, Comissão de
Finanças e Orçamento, Comissão de Educação, Obras e Serviços
Públicos e Comissão de Saúde favorável ao Projeto de Lei Executivo nº
006/2017 – aprovada por unanimidade, Parecer da Comissão de
Justiça e Redação favorável às Indicações nº 302, 303, 304, 305,
306/2017 – aprovadas por unanimidade, Parecer da Comissão de
Justiça e Redação favorável às Indicações nº 302, 303, 304, 305,

306/2017 – aprovados 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 09 de
novembro de 2017. Em tempo, foi entregue uma Moção de Aplauso ao
SINTSEF pelos seus 28 anos, onde usou da palavra o Sr. Ubaldo, que
agradeceu pela mesma.

