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Ata da 16º Sessão Ordinária
do 2º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos dezoito dias do mês de outubro 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, Renildo
de Miranda, Edylene Ferreira, Jorge Gonçalves de Oliveira, Flávio
Ferreira Gomes, Mariana Cunha Vilalva Ribeiro, Magneide Maria de
Oliveira, José Moreira de Souza Filho, Alexandre Lima Junior, Rosineide
Lima, Jean Carlos Cardoso, 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 177, 178, 179, 180, 181,
182/2018, usou a tribuna uma servidora da educação onde fez vários
questionamentos sobre o projeto do funde aqui votado, Passando para
o Grande Expediente usaram das palavras os Edis: O Vereador José
Moreira- Saudou a todos, se colocou à disposição dos funcionários
públicos, agradeceu o secretario por atender suas indicações em
especial as estradas, agradeceu a todos pelo carinho na passagem do
seu aniversário, parabenizou o secretário de saúde por ter melhorado
as instalações do hospital municipal, O Vereador Reginaldo MotaSaudou a todos, se colocou à disposição da classe dos funcionários
públicos, agradeceu o prefeito e Deputados pela aquisição uti móvel,

justificou sua ausência na última sessão, solicitou pavimentação para
algumas comunidades entre elas Vila de Fátima, agradeceu suas
comunidades pela votação que teve seus candidatos, O Vereador
Flávio Ferreira – Saudou a todos, disse que votou com
responsabilidade no projeto do Fundef e que está disposto a ajudar os
funcionário da educação, parabenizou o campeonato da liga realizado
em nossa cidade, O Vereador Alexandre Lima Junior – Saudou a
todos, se colocou à disposição dos funcionários da educação, disse que
acontecera uma audiência pública para discutir o assunto, falou de sua
visita as comunidades no dia das crianças e entrega de presentes para
as mesmas, citou 3 atletas de nosso município que disputara o box,
solicitou uma pista de bicicros, deixou sua tristeza com a situação que
aconteceu com um feirante em nossa cidade deixando seu repúdio, A
Vereadora Rosineide Lima – Saudou a todos, parabenizou o colega
José Moreira pela passagem do seu aniversário, parabenizou a
faculdade Pitágoras por vim para a nossa cidade, disse votar nos
projetos com responsabilidade , deixa seu apoio aos funcionários
públicos, falou também da situação que aconteceu na Feira livre
deixando seu repúdio, discordou da doação das mercadorias do
feirante, O Vereador José Raimundo – Saudou a todos, deixou
também sua opinião com situação ocorrida com feirante em nossa
cidade, deixando seu repúdio, pedindo que a gestão olhe para o povo
e lembra que ainda dá tempo de concertar algumas coisas, O
Vereador Jean Carlos Cardoso- Saudou a todos, parabenizou o
colega José Moreira pela passagem do seu aniversário, disse que os
vereadores quando aprovou o projeto do Fundef foi pensando no
melhor para todos em especial os funcionários, agradeceu as obras na
comunidade da Cidade Nova e Princesa do Agreste, deixou sua alegria
pela chega da faculdade Pitágoras em nossa cidade, deixou sua tristeza
com situação ocorrido na feira livre, A Vereadora Mariana CunhaSaudou a todos, falou sobre o problema da feira livre e situação
ocorrida com o feirante, lembrando que a abordagem tem que ser feita
por pessoas capacitadas, agradeceu a gestão pelas obras na
comunidade de Cidade Nova e Princesa do Agreste, parabenizou os
médicos pela passagem do seu dia, A Vereadora Edylene Ferreira –
Saudou a todos, questionou as ações do outubro Rosa lembro números
do câncer de mama, agradeceu a oportunidade de falar nas rádios
locais, deixou sua tristeza com situação ocorrido com feirante, disse
que não foi a primeira vez que aconteceu isto nessa gestão pedindo
sensibilidade da gestão nesta questão, fez sua avaliação sobre o
Precatório, denunciou que tem pessoas que está jogando lixo na
fazenda do pai da mesma lembrando que isso e caso de justiça, O
Vereador Laedson Santiago – Saudou a todos, falou sobre
homenagem feita a policiais em reconhecimento ao belíssimo trabalho
dos mesmos, disse não concordar com a maneira que os fiscais agiram

com o feirante porem diz que leis tem que ser cumpridas, O Vereador
Renildo de Miranda – Saudou a todos, diz que fica incomodado com
pessoas que usa a tribuna e vai embora sem ouvi os vereadores
pedindo que os mesmo fiquem até o final da sessão, disse que sempre
estará ao lado dos servidores, pediu criação de comissão para dialogar
com servidores, falou sobre a situação dos feirantes se colocando à
disposição, pediu que a gestão respeite a população, citou vários
problemas com a feira livre, questionou o que foi feito no residencial
Serrinha por existir esgoto a céu aberto, disse que existe comentários
que as maquinas do município estão sendo sucateadas, O Vereador
Alexandro dos Réis Menezes- Saudou a todos, parabenizou o
vereador José Moreira pela passagem do seu aniversário, respondeu
as demandas dos vereadores, falou sobre a comemoração do dia dos
professores em nossa cidade, deixou sua opinião com a situação dos
feirantes, reafirmou o compromisso da câmara com os servidores em
relação ao precatório, O Vereador Radson Rogerio- Saudou a todos,
também parabenizou o vereador José Moreira pela passagem do seu
aniversário, disse que em nem um momento está casa vai fazer algo
que prejudique os servidores da educação, falou sobre a situação do
feirante em nossa cidade lembrando que nossa cidade não tem
emprego e deixa sua solidariedade com situação do feirante e pede
que a promotora olhe a realidade de nossa terra, Em tempo foi
entregue Moções de aplauso votada nesta casa para policiais do 16
batalhão pelo reconhecimento do trabalho prestado pelos mesmos, Por
fim os trabalhos foram encerrados e para constar o 1º Secretario
mandou lavra a presente Ata que depois de lida e aprovada será
assinada, Sala das Sessões em 18 de outubro de 2018.

