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Ata da 6ª 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 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: Reginaldo
Damasceno, Mariana Cunha, José Reis, José Moreira, Rosineide Lima,
Magneide Maria, Jean Carlos, Alexandro Menezes, Reginaldo Mota,
Renildo de Miranda, Laedson Santiago, José Raimundo, Flávio Ferreira,
Alexandre Lima Júnior. O presidente declara aberta a sessão e iniciase com a leitura da ata da sessão anterior ficando aprovada por
unanimidade.

No

Pequeno

Expediente,

foram

apresentadas

correspondências diversas, Moção de aplausos em homenagem ao dia
do soldado, Moção de pesar direcionada à família do Sr. Sebastião
Ferreira, Indicação nº 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257/2017, projeto
de Lei Legislativo nº 029/2017. Usou da palavra o Pastor da Adventista,
onde falou sobre trabalho que a mesma vem desenvolvendo no
combate à violência contra a mulher. Passando para o Grande
Expediente, usaram da palavra os Edis: A vereadora Magneide

Maria – saudou a todos, falou sobre a situação da saúde que seu povo
se encontra, parabenizou o pastor pelo projeto desenvolvido, falou
sobre projeto de sua autoria na pauta de hoje pedindo apoio dos
colegas vereadores convocando a todos para evento que acontecerá
em nossa cidade próximo dia três, falou sobre a apreensão de motos
em na comunidade rural de nossa cidade, deixou sua insatisfação a
biometria da Justiça Eleitoral , no que concerne aos idosos que não são
mais obrigatórios votarem; O vereador José Moreira – saudou a
todos, parabenizou o prefeito pela organização da creche, falando que
várias creches serão inauguradas, falou do encontro ocorrido na
comunidade dos Trezes, falou sobre indicações realizadas pela gestão,
falou do consenso para melhorar a feira livre, falou sobre a mudança
das sessões, deixando sua opinião; O vereador Alexandre Lima
Júnior – saudou a todos, parabenizou o projeto da igreja Adventista,
parabenizou o Sr. Zé Carlos pelo projeto esportivo que o mesmo
conduz, pediu apoio para o dia dos desbravadores em nossa cidade,
projeto de sua autoria, deixou sua autoria com fala do delegado, onde
diz a provável insatisfação da DEAN em nossa cidade, agradeceu a
gestão por executar suas reivindicações, citou a importância dos
projetos em relação ao esporte, onde formará adultos de bem; O
vereador Reginaldo Mota – saudou a todos, agradeceu ao prefeito
por 2º indicação de sua autoria que foi realizada, parabenizou a
reforma dos canteiros da Av. ACM, pediu limpeza do açude mandacaru,
parabenizou o presidente desta casa, lembrou que é vereador de 6
mandatos, agradeceu pelo evento na comunidade dos Treze; O
vereador Rosineide Lima – saudou a todos falou do belo trabalho
desenvolvido pela igreja Adventista, falou sobre projetos de sua
autoria, projeto esse sobre doenças reumáticas citando a importância
do projeto, pediu liberação da academia de saúde lembrando a
liberação dos recursos para a mesma e citando várias vantagens para
os jovens, O vereador José Raimundo – saudou a todos, falou sobre
indicações para limpeza do açude do gravatá e mandacaru, pediu a

mesma ação ocorrida no bairro dos Treze que ocorra em todos os
bairros, agradeceu à gestão por não ter mais problema no que
concerne às urnas funerárias e transporte funerário, parabenizou José
relojoeiro pelo trabalho desenvolvido em nossa cidade; O vereador
Flávio Ferreira – saudou a todos, parabenizou os líderes do governo
pela forma que conduzem a situação da feira livre, onde parabenizou
o presidente pela forma que vem conduzindo esta casa, parabenizou
Amanda Santiago por ter sido contemplado com o projeto Criança
Esperança, bem como a filarmônica 30 de junho, parabenizou a gestão
pelo evento na comunidade dos Treze, deixou sua opinião sobre a
mudança das sessões; A vereadora Mariana Cunha – saudou a todos
parabenizou o vereador Alexandre Lima por proporcionar a presença
do pastor onde tratou sobre a violência doméstica, agradeceu ao Sec.
Misael Cunha Neto pelo trabalho na comunidade do CASEB e na
comunidade dos Treze, parabenizou o Sr. Lailson Cunha pelo trabalho
à frente da Vigilância Sanitária, pediu melhorias para o ponto cidadão
em que concerne a apenas 20 senhas, falou sobre a organização da
feira deixou sua opinião satisfatória, citou projeto de sua autoria, falou
sobre a mudança das sessões deixando a sua opinião dizendo que nada
mudou; O vereador Alexandro Menezes – saudou a todos,
parabenizou o evento ocorrido, realizado pela igreja Adventista no que
concerne ao combate à violência contra a mulher, falou sobre projeto
de sua autoria, onde pede estação de banheiros químicos na feira livre,
sensibilizou-se com a tragédia de Vera Cruz e enalteceu a solidariedade
do povo baiano; O vereador Laedson Santiago – saudou a todos,
falou sobre a importância do dia do soldado dizendo que a violência
está em todo país lembrando que a zona rural precisa ser liberada pelo
governo do estado, parabenizou o projeto PROERD da Polícia Militar
citando a importância do projeto, falou sobre soltura de pássaros em
nossa região, agradeceu a diferença que o prefeito vem fazendo em
nossa cidade; O vereador José Reis – saudou a todos, falou sobre a
mudança de horários e das sessões deixando sua opinião, falou da

beleza do evento na comunidade dos Treze, parabenizou a reabertura
da Creche, parabenizou o dia do soldado; O vereador Renildo de
Miranda – saudou a todos, deixou seu voto contrário com a mudança
das sessões, disse discordar com falas na tribuna onde conta que a
população está satisfeita com a mudança da feira deixando seu repúdio
com a maneira que foi concluída a mudança, disse que os feirantes não
tiveram escolha, gostaria de saber se as Cestas Básicas serão para
outras comunidades e questionou de quem é a responsabilidade com
o lixão; O vereador Jean Carlos – saudou a todos, parabenizou o
projeto da igreja Adventista, parabenizou o Diretor de esporte Trabuco
pelos eventos realizados, disse discordar com fala do Vereador Renildo
no que diz respeito à feira livre fazendo várias explicações, explicou
motivos do não acontecimento da reforma do hospital municipal
lembrando convênios, pediu ajuda da oposição no que concerne à
realização dos convênios, deixou seu abraço a todos os soldados pela
passagem do seu dia, pediu ronda rural e ronda Maria da Penha. Na
ordem do dia, foram colocados em discussão e votação: Moção de
Aplausos em homenagem ao dia do soldado, 25 de agosto – aprovada
por unanimidade dos presentes, Moção de Pesar direcionada à família
do Sr. Sebastião Ferreira – aprovada por unanimidade dos presentes.
Por fim, os trabalhos foram encerrados e para constar, o 1º Sec.
mandou lavrar a ata que depois de lida será assinada na sala das
sessões em 24 de agosto de 2017.

