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Ata da 7º sessão ordinária do
1º

período

legislativo

da

Câmara Municipal de Serrinha,
Estado da Bahia.

Aos vinte e um dias do mês de março 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 vereador Radson
Rogério e com a presença dos seguintes vereadores: Alexandre
Menezes, Jean Carlos Cardoso, Jorge Gonçalves, Magneide Maria,
Rosineide Lima, José Moreira, José Reis, Mariana Cunha, Reginaldo
Damasceno, Alexandre Lima Júnior, Flávio Ferreira, José Raimundo,
Laedson Santiago, Renildo de Miranda, Reginaldo Mota. O presidente
declara aberta a sessão e inicia-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 Legislativo nº
002/2017, 003/2017, parecer da comissão de justiça e redação
favorável as indicações nº 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044,
045, 046, 047, 048, 049, 050, 051/2017, indicações nº 052, 053, 054,
055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063/2017, Projeto de Lei

Legislativo nº 006/2017. A palavra foi franqueada a Joelson de
Miranda, onde falou sobre a reforma da previdência deixando sua
opinião contrária a mesma. Passando para o grande expediente,
usaram da palavra os vereadores: O vereador Reginaldo Mota –
saudou a todos, agradeceu a Deus pela chuva que caiu em nossa
cidade, disse que precisamos dizer não a reforma política da
previdência, dizendo que precisamos lutar pelos nossos direitos, falou
sobre o Pátio que hoje existe em nossa cidade, falando dos preços
abusivos, pediu melhorias nas estradas de nossas comunidades, pediu
melhoria na saúde de nosso município; A vereadora Rosineide Lima
– saudou a todos, falou da emoção que a mesma sente ao falar do pai
João Grilo, disse ser hoje o dia comemorativo internacional contra o
preconceito racial, falou da luta dos professores em sala de aula
citando vários exemplos, dizendo ser contra a reforma da previdência,
falou sobre a lei municipal de doação de urna funerária para famílias
carentes, pedindo que o gestor dê prioridade a essa situação; O
vereador Jorge Gonçalves de Oliveira – saudou a todos, falou sobre
o dia contra o preconceito racial, sendo ele hoje, pedindo que seja
banido qualquer tipo de preconceito, falou da importância da APLB e
sindicato para a nossa cidade, citando a luta da população em busca
de seus direitos, falou de audiência pública sobre a água, que
acontecerá nesta quarta; a vereadora mariana Cunha – saldou a todos,
se colocou à disposição da classe dos professores, dizendo que está à
disposição de todos; O vereador Alexandre Menezes – saudou a
todos, falou sobre a moção de repúdio aqui votada para a reforma da
previdência, falou da discussão do PME aqui realizada onde falou sobre
as melhorias para a classe dos professores, falou sobre indicações de
sua autoria presente na pauta de hoje, falou dos bancos em nossa
cidade lembrando que os mesmos deixam a desejar em algumas
situações; O vereador Reginaldo de Miranda – saudou a todos,
falou que o povo é o patrão dos políticos, pediu que a gestão resolva a
situação de doação da urna funerária para famílias carentes, pediu que

aconteça eleições para diretores de escolas e que o PME aconteça de
fato, voltou a falar da reforma da previdência deixando seu repúdio,
pediu que a gestão olhasse a questão da seca e que coloque carrospipa, pediu que a secretaria de educação reveja a questão dos
transportes para as escolas, solicitou que a gestão compre produtos da
agricultura familiar, citou o dia da água; O vereador Jean Carlos –
saudou a todos, justificou seu atraso por ordem judicial, disse ser
contra a reforma da previdência, pediu apoio para reunião na
Assembleia do Estado onde irá debater a reforma da previdência. Na
ordem do dia foram colocados em discussão: parecer da comissão de
justiça e redação, favorável a Projeto de Lei Legislativo nº 002,
003/2017 – aprovado por unanimidade, parecer da comissão de justiça
e redação favorável as indicações nº 037, 038, 039, 040, 041, 042,
043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051/2017 – aprovadas por
unanimidade. Por fim, os trabalhos foram encerrados e, para constar,
o primeiro secretário mandou lavrar a presente ata que será assinada
na sala das sessões em 21 de março de 2017.

