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Ata da 29º Sessão Ordinária
do 2º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha,
Estado da Bahia.

Aos quatorze dias do mês de dezembro 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 Verº Radson
Rogério e com a presença dos seguintes vereadores: José Moreira, José
Reis, Mariana Cunha, Reginaldo Damasceno, Rosineide Lima, Magneide
Maria, Jorge Gonçalves, Jean Carlos Cardoso, Alexandro Menezes,
Alexandre Lima Júnior, Fernando Sena, José Raimundo, Laedson
Santiago, Renildo de Miranda, Reginaldo Mota. O Sr. 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,

Lei

nº

1.169,

1.170/2017, Resolução nº 060/2017, Parecer da Comissão de Finanças
e Orçamento e de Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei
Executivo nº 010/2017, Parecer da Comissão de Justiça e Redação
favorável ao Projeto de Lei Legislativo nº 043/2017, Parecer da
Comissão de Justiça e Redação favorável às indicações nº 319, 320,
321, 322/2017, Moção de Aplauso – direcionada a Virna Jandiroba,

Moção de Pesar – direcionada a família do saudoso Rubinho, Projeto de
Legislativo nº 042/2017. Passando para o Grande Expediente, usaram
da palavra os edis: O vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos,
falou que o município sofre retrocesso pelo fechamento da escola de
Ciência falando do corte dos recursos federais, citou a quantidade de
pessoas que perdem seus empregos e 400 alunos que muito irão
perder, citou que o prefeito é do PMDB e que ele ajude a resolver o
problema; O Vereador Fernando Sena – saudou a todos, lembrou
do fechamento das escolas municipais na gestão anterior citando o
quanto prejudicou as comunidades, falou de reunião com o prefeito
Adriano Lima, onde citou calçamento de várias ruas, bem como serviço
de água para as comunidades; O Vereador Renildo de Miranda –
saudou a todos, falou sobre animais soltos na pista dizendo que é
irresponsabilidade de quem solta, porém o município tem o dever de
fazer a apreensão dos mesmos, denunciou que a secretaria de
educação já suspendeu o transporte escolar para as escolas lembrando
que ainda está em período de prova, falou que os alunos universitários
estão sem transporte deixando seu repúdio, denunciou que tem
funcionário da saúde com 3 meses de atraso do salário, disse que as
pessoas que trabalham precisam receber, falou de demissões na
gestão. Na Ordem do dia, foram colocados em discussão e votação: Lei
nº 1.169, 1.170/2017 – aprovada por unanimidade, Parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento e de Justiça e Redação favorável
ao Projeto de Lei Executivo nº 010/2017 – aprovado por unanimidade
dos presentes, Resolução nº 066/2017 – aprovada por unanimidade
dos presentes, Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável ao
Projeto de Lei Legislativo nº 043/2017 – aprovada por unanimidade,
Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável às indicações: nº
319, 320, 321, 322/2017 – aprovado por unanimidade, Moção de Pesar
direcionada aos familiares do saudoso Rubinho – aprovada por
unanimidade, Moção de Aplausos direcionada à jovem Virna Jandiroba
– 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 14 de dezembro de 2017.

