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Ata
da
26º
Sessão
Ordinária do 2º Período
Legislativo
da
Câmara
Municipal
de
Serrinha,
Estado da Bahia.

Aos vinte e três dias do mês de novembro 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,

Fernando

Sena,

Laedson

Santiago, Renildo de Miranda, Alexandro Menezes, Jean Carlos
Cardoso, Rosineide Lima, José Reis, José Moreira, Mariana Cunha,
Reginaldo Damasceno. O presidente declara aberta a Sessão e iniciouse com a leitura da Ata da Sessão anterior ficando aprovada por
unanimidade.

No

Pequeno

Expediente,

foram

apresentadas

correspondências diversas: Moção de Repúdio – direcionada ao
vereador Renildo de Miranda, Indicação nº 318/2017, Projeto de
Resolução nº 024/2017. O Sr. Cássio Fiuza usou a tribuna, onde
explicou toda a organização da feira, usou a palavra também Isaias
Moreno, onde falou sobre a cultura e a Semana da Cultura realizada
em nossa cidade, onde agradeceu o apoio desta casa legislativa.

Passando para o Grande Expediente, usaram da palavra os Edis: O
vereador Alexandre Lima Júnior – saudou a todos, voltou a falar
sobre a importância da Semana da Cultura, agradeceu a presença de
Zé Carlos falando de mais um campeonato sub 11, pediu retratação
para com os colegas vereadores por parte do vereador Renildo de
Miranda, pedindo urgência com a implantação do Código de Ética; A
vereadora Rosineide Lima – saudou a todos, parabenizou o projeto
Abra Janela e a Semana da Cultura que acontece em nossa cidade,
pediu que a operação tapa buraco em nosso município antes de ir
para outra comunidade termine o trabalho começado, pediu troca de
lâmpadas, falou sobre a organização da feira deixando sua opinião,
pediu respeito para com a Guarda Municipal. A vereadora Mariana
Cunha – saudou a todos, parabenizou a Gestão pela beleza da
Semana da Cultura, falou sobre reunião, onde tratou da violência
contra a mulher citando a importância do debate, lamentou o ocorrido
nesta Casa com relação a palavras ditas na tribuna desta Casa pelo
vereador Renildo de Miranda pedindo retratação; O vereador
Alexandro Menezes – saudou a todos, agradeceu a explanação do
secretário Cássio Fiuza com organização da feira, falou sobre palavras
chulas ditas nesta tribuna pelo vereador Renildo de Miranda pedindo
respeito e uma retratação por parte do mesmo; O vereador Laedson
Santiago – saudou a todos, parabenizou o Sr. Capila junto a Polícia
Militar com soltura de várias aves, também pediu respeito em falas
na tribuna dizendo que o vereador Renildo de Miranda se comportou
como se estivesse em um circo, pediu que o mesmo se retratasse
para com todos os colegas, deixou o seu repúdio com a situação; O
vereador José Reis – saudou a todos, pediu melhorias para as
estradas na comunidade do Barro, mostrou a realidade dos alunos de
anos atrás e do tempo de hoje dizendo que os alunos de hoje não
querem nada, disse que o Sr. Renildo de Miranda foi infeliz com suas
palavras de baixo calão na tribuna pedindo respeito a todos os
vereadores; O vereador Reginaldo Mota – saudou a todos, falou

sobre as ações da saúde do homem citando várias situações
realizadas, lembrou palavras do vereador Renildo de Miranda na
tribuna desta Casa pedindo respeito aos edis e uma retração, citou
várias ações na comunidade de Vila de Fátima, agradecendo ao
Prefeito e ao Secretário; O vereador Renildo de Miranda – saudou
a todos, pediu melhorias nas estradas de algumas comunidades,
pediu troca de lâmpadas para a região da zona rural, solicitou limpeza
da açude e aguadas de nossa região, falou sobre a repercussão de
sua fala da última sessão lembrando de várias falas colocadas na
tribuna e de atitudes de algumas pessoas da gestão onde desagradou
a população e nem por isso teve essa repercussão toda lembrando
que todo ser humano erra e disse sim que pede desculpas se
necessário for; O vereador Jean Carlos - saudou a todos,
parabenizou a equipe do PSF da Cidade Nova com as ações da saúde
do

homem,

parabenizou

o

Sec.

Cássio

Fiuza

pelo

trabalho

desenvolvido a frente da Secretaria, agradeceu a Isaias Moreno pela
explanação sobre a Semana da Cultura, esclareceu a situação das
estradas citando que as obras estão sendo feitas com qualidade,
parabenizou o Prefeito Adriano Lima pela busca de recursos ao
Governo Federal para o nosso município; O vereador Radson
Rogério – saudou a todos, parabenizou o Sec. Cássio Fiuza pelas
palavras na tribuna, bem como Isaias Moreno por ter vindo mostrar
as ações da Semana da Cultura, disse que a demora dos serviços das
estradas é por que está sendo bem feita, pediu respeito ao
parlamento desta casa, falou da crítica aos vereadores por falas do
vereador Renildo de Miranda na tribuna desta casa na sessão do dia
16, disse que o vereador se excedeu em alguns momentos. Na Ordem
do Dia, foram colocadas em discussão e votação, Moção de Repúdio
ao vereador Renildo de Miranda – aprovada com 9 votos a favor e 2
contrários, do vereador Renildo de Miranda e Rosineide Lima. 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 23 de novembro de 2017.

