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Ata da 6º 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
dezenove 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, Indicações nº 018, 019, 020,
021/2018, Projeto de Lei Legislativo Nº 002/2018, Passando para o
Grande Expediente usaram da palavra os Edis: O Vereador Flavio
Ferreira – Saudou a todos, Parabenizou as mulheres pela passagem
do seu dia, falou sobre o campeonato da lixa lembrando a grandeza do
evento e pedindo evento de paz, disse que o Deputado Gika Lopes tem
uma aproximação com a empresa que está trabalhando na BR 116 e
por isso está conseguindo empregos com facilidade, falou que faz
doação de terreno para quadra esportiva na Licurituba. O Vereador
Reginaldo Mota- Saudou a todos parabenizou as mulheres pela
passagem do seu dia, falou sobre serviço na BA 409, agradeceu a
sensibilidade da embasa em querer resolver o problema ali existente,
falou de reunião com a equipe da secretaria de educação no que
concerne fechamento das escolas. O Vereador Jose Moreira- Saudou
a todos, parabenizou as mulheres pela passagem do seu dia,

parabenizou a gestão e falou de reunião que aconteceu junto aos
vereadores para resolver situação do fechamento das escolas,
agradeceu ao Secretario Misael Cunha Neto pelo trabalho que vem
desenvolvendo a frente da secretaria. O Vereador Jose Raimundo
Barbosa- Saudou a todos, parabenizou as mulheres pela passagem do
seu dia citando vários seguimentos que hoje as mulheres ocupa
espaço, pediu emprego para nossa cidade, e colocou que as pessoas
precisa se qualificar mais pois não podem ficar esperando emprego de
políticos, agradeceu as chuvas que cai em nosso município. O
Vereador Alexandre Lima Junior- Saudou a todos, parabenizou as
mulheres pela passagem do seu dia, falou de vídeo que mostra a
revitalização da praça Miguel Carneiro (praça da catedral) falando da
beleza que ficara a mesma, citou evento que irá acontecer aqui, evento
no beco do urubu, evento da regg music, citou o campeonato da lixa
falando da grandeza do evento. A Vereadora Rosineide LimaSaudou a todos, pediu intervenção para a rua 25 de agosto que liga a
BR 116 bem como rede de esgoto na colina das mangueiras 3, relatou
casa que aconteceu em nossa cidade onde feirante teve que dar suas
mercadorias para os fiscais levarem, pedindo a sensibilidade dos
argentes fiscalizadores lembrando de crise que assola nosso pais, falou
sobre o dia da mulher, pedindo que as mulheres tomem mais espaços
de poder. A Vereadora Mariana Cunha- Saudou a todos, falou do
problema que vem acontecendo com empresa que presta serviço na
BR e BA, dizendo que os vereadores não tem indicações de emprego,
falou de algumas demandas e indicações de sua autoria relatando a
importância das mesmas, deixou o seu pesar pelo falecimento dos
professores Evoá Ferreira e Gildenor, falou sobre a importância da
passagem do dia da mulher citando a luta de Maria da Penha. A
Vereadora Magneide Maria de Oliveira- Saudou a todos,
parabenizou todas as mulheres pela passagem do seu dia, falou do
descaso da empresa que presta serviço da BA e BR com o povo de
Serrinha, disse que os reparos feitos em Bela Vista foram feito pela a
população através de mutirão comunitário, lembrou que a estrada está
uma calamidade, pediu melhorias na saúde de nosso município, deu
seu apoio ao Bispo Dom Ottorino pelo projeto da praça, A Vereadora
Edylene Ferreira- Saudou a todos, parabenizou as mulheres pela
passagem do seu dia, pediu que as mulheres vá a luta falando de sua
história, falou da importância do projeto da ficha limpa aprovado,
agradeceu a sua mãe, sogra e vó por estarem sempre a ajudando falou
sobre as moções que hoje serão entregues as mulheres nesta casa. O
Vereador Jean Carlos Cardoso- Saudou a todos, saudou em especial
as mulheres pela passagem do seu dia, falou sobre o campeonato da
lixa, citando a grandeza do evento, disse que a policia Militar irá dar
apoio ao mesmo, lembrou que os vereadores não tem indicação de
emprego na empresa que está fazendo serviço da BR e BA, O

Vereador Laedson Santiago- Saudou a todos, parabenizou todas as
mulheres pela passagem do seu dia, explicou ao vereador Rogerio
sobre o policiamento que irá para o evento de futebol na lixa dizendo
que e melhor pecar por excesso, agradeceu ao secretário Misael Cunha
Neto pelo trabalho desenvolvido a frente da secretaria e convidou a
todos para evento de tiro esportivo que acontecera no ginásio de
esporte. O Vereador Jose Reis- Saudou a todos, parabenizou as
mulheres pela passagem do seu dia, falou sobre vídeo da Diocese de
Serrinha onde mostra como ficara aquela praça, pediu que o PSF do
cajueiro volte a funcionar para desafogar outras comunidades, voltou
a falar do dia da mulher, O Vereador Renildo de Miranda- Saudou
a todos, parabenizou as mulheres pela passagem do seu dia, falou
sobre carta aberta do fórum de agricultura, dizendo que o governo
golpista acabou com o projeto voltado para o homem do campo, falou
sobre a falta de respeito da equipe da educação com o povo e as
comunidades, disse que não precisa os secretários e funcionários do
governo se esconder do povo, lembrou que é preciso sair daqui
melhorias para os feirantes onde pede que a gestão dialogue com os
mesmos, disse que os vereadores não tem indicação nas empresas que
faz serviços da BA e BR. O Vereador Alexandro dos Reis MenezesSaudou a todos, parabenizou as mulheres pela passagem do seu dia,
onde leu também uma mensagem do prefeito Adriano Lima
homenageando todas as mulheres, deu respostas aos questionamento
dos vereadores, onde falou sobre algumas ruas no bairro da Santa e
Rodagem que será calcada, falou sobre indicação de sua autoria com
projeto dos achados e perdidos em nossa cidade, citou vários ações
voltada as mulheres, O Vereador Radson Rogerio- Saudou a todos,
e em especial as mulheres pela passagem do seu dia em tempo que
parabeniza as 4 vereadoras presentes nesta casa, falou da importância
do mulher na vida de cada homem. A palavra foi franqueada ao grupo
Regg Music onde falou sobre seus projetos, Não houve Ordem do Dia,
foi entregue as moções aqui votadas as homenageadas agradeceram
a honraria, e Por fim os trabalhos foram encerrados e para constar o
1º secretario mandou lavara a presente ata que depois de lida e
aprovada será assinada, Sala das Sessões em 08 de Março de 2018.

