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Ata da 7º Sessão Ordinária do
1º Período Legislativo da Câmara
Municipal de Serrinha Estado
Bahia

Aos quinze 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, Renildo de Miranda, Rosineide da Silva Lima
Souza, Jorge Gonçalves de Oliveira, Flávio Ferreira Gomes, Reginaldo de
Oliveira Mota, Jean Carlos Cardoso Silva, 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, Resolução
Nº001/2018, Projeto de Lei Legislativo Nº 040, 041/2017, Parecer da
comissão de Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei do Executivo Nº
003, 004, 005/2018, Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável
as indicações Nº 007, 008, 009, 010, 011, 015, 016, 017, 018, 019, 020,
021/2018, Moção de pesar direcionada a família da Srª Aleci Reis pelo sei
falecimento, Moções de aplausos direcionada ao Srº Luiz Lisboa, Aspirante
Oficial PM Sergio Santos, Aspirante Oficial PM Antônio Carlos de Oliveira,
Projeto de Lei Legislativo Nº 001, 002/2018, Indicações Nº 022, 023, 024,
025, 026/2018. Passando para o Grande Expediente usaram da palavra os
Edis: O Vereador Jorge Goncalves de Oliveira- Saudou a todos, deixou
seu repúdio com a morte violenta da vereadora Marielle no Rio de Janeiro
dizendo que esta morte foi um atentado no poder legislativo em um todo,
deixou a angústia da população das comunidades do tamburi no que

concerne o fechamento de escolas, fez vários questionamentos sobre o
fechamento e ordenamento das escolas onde pede resposta da real
situação das escolas no nosso município, falou de evento que está
acontecendo em Salvador em defesa da democracia com a presença do ex
presidente Lula, O Vereador Reginaldo Mota- Saudou a todos, declarou
a satisfação em vê essa casa cheia, pediu lista das rua que serão
pavimentadas, parabenizou os engenheiros por serviços feito na BA 409
dizendo que não está sendo fácil, agradeceu o prefeito e secretario Misael
Cunha Neto por atender seus pedidos, O Vereador Flavio FerreiraSaudou a todos, falou sobre a aprovação do projeto da saúde, dizendo ser
obrigação do vereador, lembrou que assistiu o PT fechar mais de 50
escolas e agora assiste o mesmo filme pediu diálogo da gestão com as
comunidades, falou os trabalhos que já prestou na comunidade do
Cajueiro, disse ter um terreno na comunidade do alto alegre e Licurituba
e que disponibiliza em doação para a gestão usar em benefício do povo. O
Vereador Alexandre Lima Junior- Saudou a todos, falou do projeto de
Lei que muito ajudará os agentes comunitário de saúde e agentes de
endemias, lembrou evento que aconteceu na lixa parabenizando a
organização, Policia Militar e equipe de jogadores, falou de evento do
grupo Regg Music no beco do urubu parabenizando a organização da festa,
discursou sobre a morte da Vereadora Marielle do Rio de Janeiro deixando
sua indignação, citou a importância da Morena Bela no que concerne a
exercícios esportivos porém deixa sua insatisfação com a maneira que o
parque infantil se encontra. O Vereador José Reis- Saudou a todos,
mostrou sua solidariedade com a família da Vereadora Marielle morta no
Rio de Janeiro, discursou sobre o projeto do Procon que será votado aqui
nesta casa, lembrando do dia do consumidor, agradeceu serviços de
encascalhamento na comunidade de flores, falou sobre o projeto que será
votado nesta casa que muito ajudará os agentes de saúde de modo geral.
O Vereador Renildo de Miranda- Saudou a todos, disse estar surpreso
com o valor que o município recebe na área da saúde citando vários
valores e onde estão sendo aplicados, pediu que a prestação de contas da
prefeitura seja mais clara pois da forma que é feita ninguém entende nada,
falou que o projeto da saúde é obrigação e não é favor pra ninguém,
lembrando que é direito dos agentes de saúde, disse está em mãos carta
aberta da educação e que irá lê na próxima sessão, falou de evento que
está acontecendo em favor da democracia porem lembra que a mídia nada
falou sobre isso, parabenizou o governador por serviços de água nas
comunidades rurais. O Vereador Alexandro dos Reis Menezes- Saudou
a todos, deixou sua solidariedade com vítimas da tragédia de Salvador
bem como a Vereadora Marielle morta no Rio de Janeiro, falou que
aconteceu mais uma reunião com a diocese para tratar a situação do
projeto adote uma praça, falou que a creche Monsenhor Demócrito de
Barros já está funcionando, disse que no dia de amanhã será assinado o
protocolo de reforma do mercado municipal, citou a importância do projeto
de incentivo para os agentes de saúde, lembrou de campanha de

vacinação dos idosos, respondeu os questionamentos dos vereadores. O
Vereador Presidente desta casa Radson Rogerio- Saudou a todos,
disse ser mais que justo a reivindicação dos agentes de saúde no que
concerne ao incentivo para os mesmo, dizendo não ser favor e sim
obrigação dos vereadores pois é um direito conquistado pelos mesmos,
agradeceu a embasa pelos serviços em nossa cidade no que concerne a
serviço na BA 409, deixou sua insatisfação com a morte da vereadora
Marielle no Rio de Janeiro, pediu melhoria no ônibus que leva as pessoas
do nosso município para serem atendidas em Salvador, Na Ordem do Dia
foram colocados em discursão e votação: Resolução 001/2018- Aprovada
por unanimidade dos presentes, Requerimento de urgência 003/2018Aprovadas por unanimidade dos presentes, Requerimento de urgência
004/2018- aprovado com 10 votos a favor e 4 contrario e 3 ausências,
Requerimento de urgência 005/2018- aprovado com 09 votos a favor e 5
contrario e 3 ausências, projeto de Lei do Legislativo Nº 040, 041/2017Aprovado por unanimidade dos presentes, Parecer da Comissão de Justiça
e Redação favorável ao Projeto de Lei do executivo 002/2018 foi pedido
vistas por 3 Sessões, Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável
as Indicações Nº 007, 008, 009, 010, 011, 015, 016, 017, 018, 019, 020,
021/2018- Aprovada por unanimidade dos presentes, Moção de pesar
direcionada a família da Srª Aleci dos Reis pelo seu falecimento- aprovada
por unanimidade, moções de Aplausos direcionada ao Srº Luiz Lisboa,
Aspirante Oficial Sergio Santos, e Aspirante oficial Antônio Carlos OliveiraAprovadas por unanimidade, Em tempo justificar as ausências dos
vereadores: Edylene Lopes Ferreira, Magneide Maria de Oliveira, Mariana
Cunha Vilalva Ribeiro, Em tempo em com acordo o pedido de vistas do
projeto de Lei do executivo Nº 002/2018 passou para 2 Sessões, Por fim
os trabalhos foram encerrados e para constar o 1º Secretario mandou
lavra a presenta Ata que depois de lida e aprovada será assinada, Sala
das Sessões em 15 de Março de 2018.

