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Ata da 3ª Sessão Ordinária
do 2º período legislativo da
Câmara

municipal

de

Serrinha, estado da Bahia.
Aos quinze dias do mês de agosto 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 vereador Radson
Rogério e com a presença dos seguintes vereadores: Reginaldo
Damasceno, Mariana Cunha, José Reis, José Moreira, Edylene Ferreira,
Alexandre Lima Júnior, Flávio Ferreira, José Raimundo, Laedson
Santiago, Renildo de Miranda, Reginaldo Mota, Alexandro Menezes,
Jean Carlos Cardoso, Jorge Gonçalves, Magneide Maria, Rosineide
Lima. O presidente declarou 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 favorável ao projeto de Lei
Legislativo nº 021, 022/2017, Parecer da Comissão de Justiça e
Redação favorável ao projeto de resolução nº 022/2017, Parecer da
Comissão de Justiça e Redação favorável às Indicações nº213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238/2017, projeto

de Lei Legislativo nº 026/2017. Em tempo, usou da palavra a Sr.ª Vera,
representante da Comissão dos Banqueiros, onde colocou a situação
que os mesmos vêm passando, pediu apoio desta casa e dos
vereadores, passando para o grande expediente usaram da palavra os
Edis: O vereador Reginaldo Mota – saudou a todos, disse que não
sabia da mudança da feira, lembrou que o papel do vereador é
defender a população, apelou para o deputado Gika no que concerne à
BA 409, pediu passagem de máquinas nas estradas da zona rural,
pediu melhorias na saúde, falou de emenda da Deputada Moema para
nosso município, onde será executada agora na gestão de Adriano; O
vereador José Moreira – saudou a todos, se colocou à disposição dos
barraqueiros para ajudar na resolução do problema dos mesmos, pediu
união de todos para resolver o problema; O vereador Alexandre
Lima Júnior – saudou a todos, disse que está à disposição dos
feirantes dizendo que essa casa não irá se furtar em ajudar os mesmos,
lembrando que é preciso valorizar os feirantes de nossa terra, disse
que os vereadores irão provocar um diálogo com a gestão; Flávio
Ferreira – saudou a todos, deixou sua tristeza com o que vem
acontecendo com os feirantes de Serrinha, disse que espera como
vereador que os feirantes tenham um local descente para trabalhar,
um local justo, pediu reposição de lâmpadas, pediu a presença das
máquinas na região Vaqueiro para melhorar as estradas, deixou seu
apoio aos feirantes; O vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos,
lembrou que a Câmara sempre se propõe a ajudar nas negociações de
nosso município, disse que faltou planejamento da gestão e resultou
em tudo isso, falou de mentiras que vêm ocorrendo sobre esse
assunto, entre elas citou gradeamento da praça, lembrou do projeto
aqui votado sobre “adote uma praça” pedindo que se fale a verdade;
A vereadora Mariana Cunha – saudou a todos, disse que acredita
que sairá uma solução sobre essa questão, colocou-se à disposição dos
feirantes; O vereador José Raimundo – saudou a todos, disse que
defenderá esta classe, disse que faltou planejamento da gestão, pediu

respeito para com os feirantes, pediu compromisso da gestão para com
os mesmo, colocou-se à disposição da classe, pediu que a gestão apoie
os feirantes, disse que em pleno dia dos pais estava com os feirantes
e que esta casa não foi comunicada a nada nem chamados para
nenhuma reunião, citou plano de governo onde o mesmo coloca
reconstrução do mercado, bem como organização da feira livre onde
ela está perguntando se esse plano foi só para ganhar voto, disse que
pede sensibilidade da gestão; A vereadora Rosineide Lima – saudou
a todos, parabenizou os feirantes pela festa, lembrou todas as
dificuldades que os feirantes passam, disse o quanto prejudicado foram
os feirantes com as mudanças, disse que o local que querem remanejar
os feirantes é pequeno e não dar para todos, pediu que a gestão tenha
sensibilidade com os feirantes, pediu que valorizem os feirantes locais,
mas deixou a importância dos feirantes de outras cidades, pediu a
formação de uma comissão para tratar desse assunto; O vereador
Laedson Santiago – saudou a todos, falou de sua surpresa com
ligação de feirantes dizendo que não sabia dessa mudança, disse que
já está se formando uma comissão para resolver esse assunto; O
vereador Reginaldo Damasceno – saudou a todos, também deixou
sua surpresa com o que vem acontecendo na mudança de feira, porém
disse que a gestão está à disposição para dialogo, agradeceu os
trabalhos na comunidade dos Trezes; O vereador Alexandre
Menezes – saudou a todos, falou sobre o valor que a feira de Serrinha
tem, explicou sobre reunião que o mesmo participou em 2014, onde o
prefeito tinha 24 meses para efetuar a mudança dessa feira dizendo
que esse planejamento era antigo, da gestão anterior, mas não
aconteceu, lembrou a boa vontade da gestão atual em dialogar e fazer
o melhor para todos; O vereador Renildo de Miranda – saudou a
todos, disse que é raro ver essa casa cheia, disse que é raro essa casa
ser informada de fazer algo que irá acontecer antes do problema
acontecer, falou sobre planejamento e promessas de campanha feitas
pela atual gestão dizendo que o povo foi enganado, disse que está ao

lado da população lembrando que foi a política atrás do povo, disse que
a empresa da zona rural não vem fazendo o que prometeu, disse que
a Sec. está mal assessorada e que precisa de planejamento, disse que
o prefeito não tem coragem de ir à reunião e por isso manda a primeira
dama lembrando que a mesma não exerce cargo nenhum na gestão;
O vereador Jean Carlos – saudou a todos, falou que toda mudança
mexe com a população, falou sobre projeto aqui sobre concessão de
uso da praça, falou sobre empresa que estava em nossa terra para
organizar a feira onde a mesma ganha 6 mil para não fazer nada, disse
que a gestão está procurando melhorias para os feirantes lembrando
de ação judicial que existe na praça Miguel Cordeiro, disse que está à
disposição para diálogo. Na Ordem do dia foram colocados em
discussão e votação: Parecer da Comissão de Justiça e Redação
favorável ao projeto de Lei Legislativo nº 021/2017 – aprovada por
unanimidade, Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável ao
projeto de Lei Legislativo nº 022/2017 – aprovado por unanimidade,
Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável às indicações nº
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238/2017
– aprovada 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 agosto de 2017.
O vereador Renildo de Miranda manifestou seu voto contrário ao
projeto de Resolução 022/2017, onde trata da mudança de horários
dos dias das sessões.

