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Ata da 4ª 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
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: Edylene Ferreira,
José Moreira, José Reis, Mariana Cunha, Reginaldo Damasceno,
Alexandre de Menezes, Jean Carlos, Jorge Gonçalves, Magneide Maria,
Rosineide Lima, Alexandre Lima Júnior, Flávio Ferreira, José Raimundo,
Laedson Santiago, Renildo de Miranda, Reginaldo Mota. O Sr.º
presidente declara aberta a sessão que iniciou-se com a leitura da Ata
da sessão anterior ficando aprovada por unanimidade. No pequeno
expediente, foram apresentadas correspondências diversas: Resolução
nº 041/2017, Projeto de Lei legislativo nº 021, 022/2017, Moção de
pesar direcionada à família da senhora Maria Vilma, Indicações nº 244,
245, 246, 247/2017, projeto de Lei Legislativo nº 027/2017. Usou da
palavra o Sec. Misael Cunha Neto e explicou a situação da mudança da
feira e disse que a gestão só quer melhorias para a população.
Passando para o grande Expediente, usaram da palavra os Edis: O

vereador Reginaldo Mota – saudou a todos, solicitou do Sec. Misael
que melhore as estradas e disse que lutará pelo povo mesmo não
estando na comissão, pediu limpeza de açudes, colocou a dificuldade
do país, se colocou junto ao povo; O vereador José Raimundo –
saudou a todos, falou de sua indicação na pauta de hoje pedindo apoio
dos Edis, disse não concordar com o gradeamento da praça Miguel
Carneiro dizendo que todo mundo tem o direito de ir e vir deixando seu
repúdio; O vereador José Moreira – saudou a todos, disse que a
Comissão irá sem resolver esta situação e está do lado do povo; O
vereador Alexandro Lima Júnior – saudou a todos, falou de
indicação de sua autoria na pauta do dia pedindo apoio desta casa e
da gestão com doação de terreno, solicitou o reparo no semáforo da
BR 116, pediu a valorização dos feirantes de nossa terra, pediu diálogo
com o Bispo; O vereador Flávio Ferreira – saudou a todos, falou da
democracia em que o presidente desta casa vem conduzindo a mesma
dizendo que os 17 vereadores poderiam estar na reunião com os
feirantes e a gestão, falou da coragem do secretário em estar aqui para
debater sobre a feira, lamentou a morte ocorrida na zona rural de
nossa cidade deixando seu pesar; A vereadora Rosineide Lima –
saudou a todos, falou sobre o projeto de Lei “adote uma praça”
explicando várias situações sobre a mesma, disse que não tem
vergonha da sua igreja lembrando que todos têm direito de ir e vir,
pediu ao sec. explicação sobre como ficará a isenção do pagamento do
DAM; A vereadora Edylene Ferreira – saudou a todos, falou ao
secretário que hora nenhuma fez coisa quando presidente que
prejudicasse a população, disse que palavra que é dita para conquistar
voto tem que ser mantida, portanto, o prefeito está cometendo um
crime eleitoral; O vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos pediu
respeito para com os vereadores por parte do secretário lembrando a
fala da representante dos feirantes, onde disse que em 40 anos nunca
passou por isso, deixando sua indignação dizendo que não houve
clareza como se dará realmente essa mudança e critérios, disse que

existe ação judicial também no local que querem transferir a feira; O
vereador Renildo de Miranda – saudou a todos, falou de passagem
só em algumas comunidades pedindo que o sec. conclua o trabalho nas
outras comunidades, relembrando remarcação territorial de Serrinha
com Lamarão pedindo que se fala a verdade dizendo que Lamarão irá
perder terra para Serrinha, lembrou multa que o município paga por
não cumprir uma ação judicial, disse que vai honrar a escolha para
fazer parte da Comissão, disse que se preocupa com a violência que
assola nosso município, lembrou emendas do Deputado Gika para
nosso município, lamentou a maneira que se encontra o hospital
municipal pedindo que priorize a saúde. Na Ordem do dia, foram
colocados em discussão e votação: Resolução nº 041/2017 – aprovada
por unanimidade dos presentes, projeto de Lei Legislativo nº 021/2017
– aprovado por unanimidade, Moção de pesar direcionada à família de
Maria Vilma – aprovado por unanimidade. Por fim, os trabalhos foram
encerrados e para constar, o primeiro sec. mandou lavrar a presente
Ata que depois de lida será assinada na sala das sessões em 15 de
agosto de 2017.

