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Ata da 9º Sessão Ordinária do
1º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos vinte e dois 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 José Reis da Silva e com a presença dos seguintes
vereadores: 1º Secretário Alexandro dos Réis Menezes, 2º VicePresidente Reginaldo Damasceno Santana, 2º Secretário Laedson
Santos Santiago, Renildo de Miranda, Rosineide da Silva Lima Souza,
Jorge Gonçalves de Oliveira, Flávio Ferreira Gomes, Mariana Cunha
Vilalva Ribeiro, 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, Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde e Comissão de Justiça e
Redação favorável ao projeto de Lei do Executivo Nº 003/2018,
acolhendo a emenda modificativa Nº 001/2018 ao Projeto de Lei do
Executivo Nº 003/2018, Parecer da Comissão de Educação, Obras e de
Serviços Público, Comissão de Finanças e Orçamento e comissão de
justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei do Executivo Nº
004/2018, Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão
Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei do Executivo Nº
005/2018, Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável as
Indicações Nº 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031/2018,

Indicações N 033/2018, Projeto de Lei do Legislativo Nº 003, 004,
005/2018, Usou da palavra a Srª Jacy Barreto onde pediu a
continuidade de um parágrafo no Projeto de Lei do Executivo que hoje
será votado nesta casa, Passando para o Grande Expediente usaram
da palavra os Edis: O Vereador Alexandre Lima Junior- Saudou a
todos, Saudou as Conselheiras aqui presente, deu satisfação aos
agentes da saúde no que concerne ao projeto que será votado aqui,
falou de reunião com a equipe da empresa da zona azul citando a
importância esta reunião e várias situações que foram debatidas,
solicitou a transparência dessa empresa com a população de Serrinha,
falou sobre a importância da alimentação sustentável nas escolas do
município com acompanhamento de nutricionista, deixou sua
indignação por não receber convite como membro da comissão. O
Vereador José Moreira- Saudou a todos, deixou sua alegria pela
aprovação do projeto para os agentes de saúde que muito os ajudará,
agradeceu o secretário Misael Cunha Neto pelo trabalho que vem
desenvolvendo. O Vereador Flavio Ferreira- Saudou a todos, falou
do campeonato da comunidade das Contendas, disse que os
vereadores tem que dar apoio a população, questionou se vai
acontecer os campeonatos rurais, onde vai ser e se o São Joao será no
Estádio Mariano Santana, deixou seu questionamento com a empresa
Trastop onde diz que a mesma está solicitando a nota fiscal dos
Veículos, disse que tem certeza que todos os vereadores desta casa
votará a favor do Projeto que ajudar os agentes de saúde, O Vereador
Reginaldo Mota- Saudou a todos, agradeceu o trabalho na BA 409,
falou da luta para que a mesma acontecesse onde agradece o
Governador da Bahia e o Senador Otto Alencar pela obra, falou da
pavimentação na comunidade de Vila de Fátima e parque Santana,
lembrando que os vereadores não tem poder de execução, falou que a
regulação veio para acabar com a população onde pede melhorias na
área da saúde. O Vereador Jorge Goncalves- Saudou a todos,
parabenizou todos os movimentos de mulheres que aqui estão, falou
sobre o dia contra da descriminação e o dia mundial da água, relatando
a importância desses dias, reconheceu o trabalho do Vereador Renildo
de Miranda quando era secretário que muito buscou leva a distribuição
dessa água para a zona rural, deixou sua indignação por falta de
chamamento a população para discutir a mudança da alimentação no
âmbito escolar, pediu que os movimentos das mulheres sejam ouvidas.
A Vereadora Rosineide Lima- Saudou a todos, saudou o movimento
de mulheres presente, falou de reunião hoje na câmara com agentes
de saúde onde solicitaram algumas mudanças no projeto, mudanças
que muito beneficiar os mesmos, falou sobre o dia que hoje e
comemorado e lembrou do falecimento de seu Pai Joao Grilo citando
vários momentos que muito a marcou, relatou que esteve na reunião
onde tratou de alimentação sustentável, lembrando que também não

foi convidada, deixando alguns questionamento sobre essa reunião. O
Vereador Laedson Santiago- Saudou a todos, parabenizou os
agentes de saúde pela luta em busca de melhorias, citou a importância
do dia mundial da água, disse do exagero das emissoras de televisão
com o caso da morte da vereadora Marielle pedindo que deixem a
família descansar, citou outras casos de homicídios entre eles de
Policiais Militar e não teve a mesma repercussão. O Vereador Renildo
de Miranda- Saudou a todos, disse que por diversas vezes falou sobre
a alimentação inadequada para crianças nas escolas e creches de nosso
município conclamando os colegas vereadores para assinar uma
representação ao Ministério Público, falou da importância do dia da
água bem colo dia contra a discriminação, lembrou de várias
conquistas quando era secretário de agricultura, parabenizando os
agentes de saúde pela luta em busca de melhorias, disse que vota nos
projetos com responsabilidades deixando sua indignação com
comentários de radialista em rádio local onde diz que os vereadores de
oposição votam no regime de urgência, voltou a falar sobre carta
anônima que recebeu. O Vereador Alexandro Menezes- Saudou a
todos, divulgou atendimento médico que ira acontecer na comunidade
de Brejo, sinalizou a compra de um gerador para o hospital municipal,
parabenizou a 1º professora com síndrome De Down de nosso país,
deu respostas as demandas dos vereadores onde cita a situação dos
feirantes, merenda escolar, alargamento de estradas rurais e
manutenção das mesmas, campeonatos rurais, relatando que a
sinalização do prefeito é em fazer a festa do São Joao no estádio
Mariano Santana, parabenizou os agentes da saúde pela luta dos
mesmos. O Vereador José Réis- Saudou a todos, saudou o
movimento de mulheres presentes na Sessão, agradeceu o secretario
Misael Cunha Neto por atender suas indicações no que concerne a
Semana Santa, parabenizou a secretária de educação pelo projeto da
alimentação sustentável para as crianças das escolas e creches de
nosso município, justificou a não entrega das medalhas João Pinheiro
Lima neste mês de março, falou do projeto de incentivo aos agentes
de saúde. Em tempo justificar as ausências dos vereadores: Radson
Rogerio, Edylene Ferreira e Magneide Maria, Na Ordem do dia foram
colocados em discursão e votação: Parecer da Comissão de Finanças e
Orçamento, de Saúde e Justiça e Redação favorável ao projeto de Lei
do Executivo Nº 003/2018 acolhendo a emenda modificativa Nº
001/2018- Aprovada por unanimidade, Parecer da Comissão de
Educação, obras e serviços públicos, finanças e orçamentos, Justiça e
Redação favorável ao Projeto de Lei do Executivo Nº 004/2018Aprovado por unanimidade, Parecer da Comissão de Finanças e
Orçamento e Justiça e Redação favorável ao projeto de Lei do executivo
Nº 005/2018- Aprovado por unanimidade, Parecer da Comissão de
Justiça e Redação favorável as Indicações Nº 022, 023, 024, 025, 026,

027, 028, 029, 030, 031/2018 Aprovadas por unanimidade, Em tempo
foi entregue as Moções para a Policia Militar aqui votadas e os
homenageados usaram a tribuna para agradecer a todos Por fim os
trabalhos foram encerrados e para constar o 1º Secretário mandou
lavra a presente Ata que depois de lida aprovada será assinada, Sala
das Sessões 22 de Março de 2018. Em tempo o vereador Flavio Ferreira
pede que acrescente em sua fala que a empresa Trastop maltrata os
donos de veículos.

