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Ata da 5º Sessão Ordinária
do 1º Período Legislativo da
Câmara
Municipal
de
Serrinha Estado Bahia

Aos oito dias do mês de março de dois mil e dezoito, as
dezessete horas na sede do poder legislativo de Serrinha Estado da
Bahia, foi realizado esta Sessão Ordinária sob a Presidência do
Vereador Radson Rogério Pires da Silva, e com a presença dos
seguintes vereadores: 1º Vice- Presidente José Réis da Silva, 1º
Secretário Alexandro dos Réis Menezes, 2º Vice-Presidente Reginaldo
Damasceno Santana, 2º Secretário Laedson Santos Santiago, Edylene
Lopes Ferreira, Renildo de Miranda, Rosineide da Silva Lima Souza,
Flávio Ferreira Gomes, Mariana Cunha Vilalva Ribeiro, Reginaldo de
Oliveira Mota, Jean Carlos Cardoso Silva, Magneide Maria de Oliveira,
José Moreira de Souza Filho, José Raimundo Barbosa dos Santos,
Alexandro Lima Araújo Junior, O Sr.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
apresentados correspondências diversas, Parecer da Comissão de
Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei Legislativo nº
040,041/2017, Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável ao
Projeto de Resolução Nº024/2017, Parecer da Comissão de Justiça e
Redação favorável as Indicações Nº 001, 002, 003, 004, 005, 006,
012, 013, 014/2018. Moções de Aplausos direcionadas a Srª Michelle
Neves Castro, Ao dia internacional da Mulher, Juvenal Alves Moreira,
Moção de Pesar direcionada a família de Evoá Ferreira, Projeto de Lei
do Executivo Nº 002/2018. Passando Para o Grande Expediente
usaram da palavra os Edis: A Vereadora Rosineide Lima- Saudou a
todos, disse do prazer em conhecer o projeto da praça da catedral
citando a beleza do mesmo, lembrou de outras cidades que também

tem praças com grades, falou de evento que aconteceu no Dandara
pediu igualdade para as mulheres e uma sociedade justa, O Vereador
Flavio Ferreira- Saudou a todos, falou de sua alegria em vê a mulher
cada dia ocupando mais espaço, falou de reunião onde a população
pede a abertura do PSF do Cajueiro bem como a quadra poliesportiva
e solicitou redutores de velocidade para a mesma comunidade,
agradeceu algumas serviços ali já realizados, O Vereador Jean
Carlos Cardoso- Saudou a todos, Parabenizou todas as mulheres pela
passagem do seu dia, falou do aumento de Pfem no 16º Batalhão de
Policia Militar citando a luta das mesmas, falou de reunião com os
agentes de anemias e agentes comunitários de saúde, falou da lei que
muito ajudara aos mesmos, lembrou também projeto que muito
ajudara a guarda Municipal, citou reunião também com o 16º Batalhão
com outras entidades onde falou da violência em nosso município,
pediu um olhar diferenciado para os currículos da população de
Serrinha no que concerne a empresa que presta serviço na BR 116. O
Vereador Laedson Santiago- Saudou a todos, parabenizou as
mulheres pela passagem do seu dia, fez um apelo as empresas que
presta serviço na BA e BR pedindo que olhem para a população de
Serrinha, Falou de evento do campeonato da lixa, pedindo evento de
paz. O Vereador Reginaldo Damasceno- Saudou a todos, falou da
humilhação que vem acontecendo pela firma que estão fazendo o
serviço na BA e BR com o povo de Serrinha pedindo sensibilidade com
os nossos profissionais, falou sobre algumas situações de algumas
escolas parabenizando a equipe da secretaria na pessoa de Luana
secretaria. O Vereador Renildo de Miranda- Saudou a todos, falou
da triste situação que está acontecendo na BR 116, pedindo que se
tenha um olhar diferenciado com os profissionais de Serrinha, dizendo
que ninguém sabe onde serão os retornos na pista, falou do projeto de
Mato Grosso parabenizando a todos pela conquista, parabenizou
evento onde tratou sobre o homem do campo e a situação do mesmo,
falou da retirada de produtos animal no cardápio escolar deixando sua
insatisfação, agradeceu as chuvas que caiu em nossa terra, lembrando
de cisternas e tanques construídas na gestão do PT, O Vereador
Alexandro dos Reis Menezes- Saudou a todos, Parabenizou as
mulheres pela passagem do seu dia, deu respostas as demandas dos
vereadores, falou da 3º reunião da gestão com Diocese de Serrinha
onde tratou a respeito da Semana Santa, citou que a sala amarela e a
sala vermelha do hospital municipal será transformado em semi UTI,
O Presidente Radson Rogerio- saudou a todos, falou da minação
em comunidade rural pedindo a limpeza do mesmo onde pede limpeza
também de açude no Saco do Moura, disse que não vê essa violência
toda no futebol em nossa cidade. Na Ordem do Dia foram colocado em
discursão e votação: Parecer da Comissão de Justiça e Redação
favorável ao Projeto de Lei Nº 040, 041/ 2017- Aprovada por

unanimidade. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável ao
Projeto de Resolução Nº 024/2017- Aprovada por unanimidade,
Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável as Indicações Nº
001, 002, 003, 004, 005, 006, 012, 013, 014/2018 – Aprovadas por
unanimidades, Moções de Aplauso direcionada a Michelle Neves Castro,
Dia Internacional da Mulher, Juvenal Alves Moreira- Aprovadas por
unanimidade, Moção de Pesar direcionada a família de Evoá FerreiraAprovado por unanimidade, Em tempo justificar a ausência do
Vereador Jorge Goncalves de Oliveira, E Por fim os trabalhos foram
encerrados e para constar o 1º Secretario mandou lavra a presente Ata
que depois de lida e aprovada será assinada, Sala das Sessões em 08
de Março de 2018.

