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Ata da 5ª Sessão Ordinária
do 2º período Legislativo da
Câmara

municipal

de

Serrinha, estado da Bahia.
Aos vinte e quatro 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, Alexandro Menezes, Rosineide Lima,
Magneide Maria, Jorge Gonçalves, Jean Carlos, Reginaldo Mota, Renildo
de Miranda, Laedson Santiago, José Raimundo, Alexandre Lima Júnior,
Flávio Ferreira. 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, Lei nº 1.153, 1.154/2017, Moção de Aplausos direcionada à
Sr.ª Amanda Santiago, Wagner Mancini, técnico do Esporte clube
Vitória, projeto de Lei Legislativo nº 026, 027, 028/2017, Indicações
nº 248, 249, 250/2017. A palavra foi franqueada ao presidente do
SISMUS, onde veio falar sobre o reajuste salarial para os agentes
comunitários da saúde, recebeu Moção de aplausos o Sr. Henio Dantas,

onde usou da palavra e agradeceu a homenagem. Passando para o
Grande Expediente usaram da palavra os Edis: O vereador Reginaldo
Mota – saudou a todos, falou sobre a mudança de sessão dizendo que
para o mesmo não mudou nada, lembrou que o trabalho não para e o
vereador trabalhe muito mais para com o contato com o povo,
parabenizou

o

Sec.

Misael

Cunha

pela

organização

da

feira,

parabenizou o prefeito pela iluminação na Ba 409, bem como na
comunidade dos treze, pede encascalhamento nas escolas; O
vereador José Raimundo – saudou a todos, disse que não mentiu
quando falou do salário de vereador na rádio e que não está aqui para
agradar colegas e sim ao povo, lembrando que não votou a favor de 2
sessões no mesmo dia, agradeceu à gestão por atender algumas
indicações para o bairro da Rodagem; A vereadora Rosineide Lima
– saudou a todos, parabenizou o vereador Reginaldo Damasceno pela
Moção de Henios, parabenizou o projeto da Polícia Militar nas escolas,
disse que em visita ao TER fez alguns questionamentos citando a
questão do idoso acima de 80 anos ser obrigatória a biometria
esperando um retorno; O vereador Reginaldo Damasceno – saudou
a todos, agradeceu a feira da saúde no bairro Trezes, bem como
iluminação entre outras, parabenizou o Srº Henios por merecer a
Moção de aplausos, parabenizou a Polícia Militar pelo evento PROERD
ocorrido em nossa cidade; O vereador Alexandro Menezes – saudou
a todos, saldou a pessoa de Henios pelo merecimento da Moção de
aplausos, parabenizou a prefeitura pelo projeto na comunidade
agraciada pelo projeto, lembrou indicação de sua autoria na última
sessão citando a importância da mesma, lembrou o prejuízo pela
demolição do prédio da Sorocaba pedindo a reconstrução; O vereador
Renildo de Miranda – saudou a todos, parabenizou o território do
sisal pelo acolhimento com o ex presidente e audiência pública para os
transportes que fica nos PSF possa socorrer a população para trazer ao
hospital municipal, parabenizou a gestão pelos trabalhos iniciados na
comunidade de Isabel, solicitou mais veículos para adiantar os

trabalhos, pediu melhorias nas instalações do hospital municipal
citando infiltrações nas paredes, falou da violência que assola o nosso
município dizendo que a lei protege vagabundo e que não pode a polícia
prender e a justiça soltar; O vereador Jean Carlos – saudou a todos
se solidarizou com a tragédia ocorrida em Vera Cruz e Salvador,
parabenizou o Sr. Henios pelo currículo e pela luta, onde eleva o nome
de Serrinha, parabenizou a Polícia Militar pelo projeto PROERD citando
sua importância, falou sobre a situação da feira fazendo uma grande
explanação e explicou toda a situação, falou da organização citando os
ajustes feitos, falou do evento na comunidade dos Trezes promovido
pela prefeitura; O vereador Radson Rogério – saudou a todos,
parabenizou os agentes de saúde pela luta, deixou seu registro no que
concerne ao trabalho da gestão citando evento na comunidade dos
Trezes

lembrando,

que

infelizmente

muitos

políticos

não

são

vereadores e fazem politicagem, citou trabalho de encascalhamento,
entre outras, falou de compra de pneus para todas as máquinas do
município, deixou sua indignação com algumas falas sobre mudança
de sessão. Na ordem do dia, foram colocados em discussão e votação:
Lei nº 1.153, 1.154/2017 – aprovadas por unanimidade dos presentes,
Moção de pesar direcionada a Sr. Amanda Santiago e Wagner Mancini
– aprovadas 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 24 de agosto de 2017.

