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Ata da 7ª Sessão Ordinária do
2º

período

Câmara

Legislativo

da

municipal

de

Serrinha, estado da Bahia.
Aos trinta e um 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 Vr. Radson
Rogério e com a presença dos seguintes vereadores: Rosineide Lima,
Magneide Maria, Jorge Gonçalves, Jean Carlos, Alexandro Menezes,
Reginaldo

Mota,

Renildo

de

Miranda,

Laedson

Santiago,

José

Raimundo, Flávio Ferreira, Alexandre Lima Júnior, Edylene ferreira,
José Moreira, José Reis, Mariana Cunha, Reginaldo Damasceno. 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: parecer
da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de Lei do
Legislativo nº 017, 018/2017, Parecer da Comissão de Justiça e
Redação favorável ao projeto de resolução nº 020/2017, Parecer da
Comissão de Justiça e Redação favorável às indicações nº 239, 240,
241, 242, 244, 245, 246, 247/2017, Moção de Aplauso direcionada ao
Sr. Vagner Mancini, Rubenilson Lima Santos, Projeto de Lei Legislativo

nº 28, 29, 30/2017, Indicações nº258, 259, 260, 261, 262/2017,
Solicitou a tribuna a servidora Ivonice dos Santos Silva, falou sobre o
corte dos servidores dizendo que os mesmos não irão continuar até
dezembro, lembrando que o valor do salário não dá para sobreviver,
falou de servidora que veio a obto por causa do corte salarial no mês
passado, pediu apoio dos vereadores para resolver esse problema.
Passando para o Grande Expediente, usaram da palavra os Edis: O
vereador Reginaldo Mota – saudou a todos, disse que o vereador só
recebe o salário da Câmara, colocou que o vereador precisa cobrar e
que depois das cobranças algumas estradas já foram feitas, agradeceu
pela abertura da creche de Vila de Fátima, solicitou melhorias na BA
409, pediu limpeza nas aguadas deixando sua máquina à disposição da
prefeitura por 30 dias; O vereador José Raimundo – saudou a todos,
agradeceu pela presença dos reporteres, agradeceu o melhoramento
em algumas comunidades, lembrou que o vereador tem que cobrar
melhorias, pediu apoio para a feira da cidadania para a rua do fogo na
comunidade de rodagem, bem como em outras comunidades; O
vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos, solidarizou-se com os
vereadores do município em relação so cortes nos salários, falou da
importância de evento no CETEPS fazendo uma longa explicação sobre
o mesmo, lembrou evento que aconteceu na Câmara citando a
importância do mesmo, lamentou a tentativa frustrada da gestão em
querer rejeitar as contas da saúde no ano de 2016; A vereadora
Edylene Ferreira – saudou a todos, justificou sua ausência na ultima
sessão, falou de evento que acontecerá em nossa cidade, evento da
UVB, citando a importância do mesmo, falou da surpreza com mais um
corte nos salários dos servidores pedindo apoio dos demais colegas
para uma convocação à Secretaria de Educação; A vereadora
Rosineide Lima – saudou a todos, falou do evento ocorrido na Câmara
citando a importância do mesmo, pediu o cronograma das máquinas e
serviçoes nas estradas, lamentou o corte no salário dos servidores
lembrando de mesa de negociaçãoes entre outras, pediu que os

acordos

sejam

cumpridos,

citou

a

importância

dos

conselhos

lembrando que se as contas da saúde fossem reprovadas, a população
que irá perder; O vereador Alexandro Menezes – saudou a todos,
solidarizou-se com a servidora no que diz respeito ao corte salárial, fez
uma grande explicação sobre o projeto aqui votado, “adote uma
praça”, avisou de uma reunião para resolver tal situação com todos
interessados; O vereador Renildo de Miranda – saudou a todos,
parabenizou evento ocorrido aqui nesta casa legislativa sobre a
retirada de direitos, parabenizou o CETEPS, falou do projeto referente
ao lixão lembrando o corte dos servidores municipais deixando o seu
repúdio, pediu que a casa convoque a secretaria de educação,
lamentou a falta de carro para Coité para levar alunos pedindo
explicação sobre a situação, pediu que a gestão dê prioridade à saúde
e transporte escolar falou sobre a demora dos serviços nas estradas.
Na Ordem do dia, foram colocadas em discussão e votação: Parecer da
Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de Lei Legislativo
nº 017, 018/2017 – aprovado por unanimidade dos presentes; Parecer
da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de resolução
nº 020/2017 – aprovado por unanimidade, parecer da Comissão de
Justiça e Redação favorável às Indicações nº239, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 247/2017 – aprovados por unanimidade dos presentes;
Moção de Aplausos direcionada ao Srº Vagner Mancini e Rubenilson
Lima Santos – 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 31 de agosto de
2017.

