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Ata da 10º Sessão Ordinária
do 1º período legislativo da
Câmara

Municipal

de

Serrinha, Estado da Bahia.
Aos quatro dias do mês de Abril de dois mil 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: Rosineide Lima,
Magneide Maria, Jorge Gonçalves, Jean Carlos Cardoso, Alexandre
Menezes, Renildo Mota, Reginaldo Damasceno, Laedson Santiago,
Renildo de Miranda, José Raimundo, Flávio Ferreira, Alexandre Lima
Júnior, Edylene Ferreira, José Moreira, José Reis, Mariana Cunha. O Sr.
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 004, 005, 007/2017, Parecer da Comissão de Justiça e
redação favorável às indicações nº 063, 082, 083, 084, 085, 086, 087,
088, 089, 090, 091/2017, Emenda substitutiva

nº

001/2017,

Indicações nº092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102,
103, 104, 105/2017, Projeto de Lei Legislativo nº 008/2017, Moção de

pesar – direcionada à família Dr. Luiz Antônio Pedrosa Nunes,
Indicações nº 106/2017. Passando para o grande expediente usaram
da palavra os vereadores: O vereador Jorge Gonçalves – saudou a
todos, parabenizou a mesa pela sessão de entrega das medalhas João
Pinheiro Lima, falou de reunião que aconteceu com a equipe de
agricultura familiar, deixou as queixa por ainda não ter comprado nada
da agricultura familiar, disse que a gestão vai comprar apenas 30%,
pediu que a gestão valorize o servidor público, pediu também que a
gestão se movimente com relação ao término dos contratos com os
médicos cubanos. A vereadora Rosineide Lima – saudou a todos,
lamentou a atitude da gestão em comprar apenas 30% da alimentação
da agricultura familiar, falou de visita feita à biblioteca de nossa cidade
dizendo que se sentiu impotente, disse que a mesma está servindo
como depósito de livros, pediu providencias, falou sobre o não
comparecimento do secretário de saúde a uma reunião com a comissão
de saúde desta casa dizendo que só o hospital Santana está
funcionando para parto, voltou a pedir reunião com o secretário de
saúde, pediu que a gestão ajudasse no que concerne à cirurgia de
catarata; A vereadora Edylene Ferreira – saudou a todos, pediu
apoio para eleição da UVB, falando da luta para a mesma, pediu que a
mesma tenha direito de resposta, quando for citada na rádio,
denunciou professores que nunca foram em sala de aula e estão
recebendo seus pagamentos; O vereador Alexandre Lima Júnior –
saudou a todos, falou de indicações de sua autoria na pauta de hoje,
falando da importância das mesmas, pediu apoio dos colegas para
aprovação das mesmas; o vereador José Raimundo – saudou a
todos, falou de sua alegria por algumas indicações já estarem sendo
realizadas, citando a escola Ivete Oliveira, falou de alguns servidores
do município, no que concerne ao tratamento com os vereadores e com
o povo, citando nome dos servidores, disse que o vereador está aqui
para defender o povo; O vereador Reginaldo Mota – saudou a todos,
disse que concorda que os vereadores estão aqui para lutar pelo povo,

citou trabalho desenvolvido na comunidade de Vila de Fátima, pediu
melhorias na saúde, pediu passagem de máquinas nas estradas das
comunidades; O vereador José Moreira – saudou a todos, falou de
trabalho desenvolvido, citando algumas indicações feitas pelo mesmo;
O vereador Alexandre Menezes- saudou a todos, parabenizou os
vereadores aniversariantes, citou sua indicação para hortas orgânicas,
citando

a

importância

da

mesma;

O

vereador

Reginaldo

Damasceno – saudou a todos, parabenizou indicações de suas
autorias, onde já foram realizadas, citando as mesmas, e a importância
delas; O vereador José Reis – saudou a todos, agradeceu a presença
do procurador do município representando o prefeito, agradeceu
também à população presente, falou de indicação na pauta para Clínica
Veterinária, disse que a gestão passada foi sim a culpada pelo
fechamento do hospital Manoel Antunes, dizendo que o prefeito
Adriano Lima já está tentando resolver o problema, falou que a
população fez plantio de árvores na av. Getúlio Vargas agradecendo a
mesma; O vereador Laedson Santiago – saudou a todos, falou de
trabalho desempenhado pela gestão, entre eles limpeza de aguadas,
limpeza de bairros, deixando-se à disposição na indicação das hortas
pelo mesmo tec. Agrícola; O vereador Renildo de Miranda – saudou
a todos, disse que a culpa não foi da gestão anterior, pelo fechamento
do hospital Manoel Antunes e sim a direção do mesmo não quis mais
trabalhar para o município, falou que indicações dos vereadores de
oposição não estão sendo atendidas, pediu encascalhamento nas
estradas do município, falou que o mesmo tipo de merenda escolar na
gestão anterior também é praticamente o mesmo cardápio, pediu o
planejamento das máquinas, pediu distribuição de águas através de
carro-pipa, disse que estará atento à reabertura do Manoel Antunes,
pois a prioridade é com o órgão público; O vereador Jean Carlos –
saudou a todos, falou de obras paradas a quase 6 anos, disse que a
biblioteca está do jeito que a gestão anterior deixou, agradeceu pelo
banho de luz que nossa cidade vem recebendo, disse que as obras são

do executivo com a ajuda dos vereadores, pediu que a antiga gestão
informe no SIGA o que deve ser informado, falou que na gestão
anterior tinha 2 dias de salsicha no cardápio escolar; O vereador
Radson Rogério – saudou a todos, agradeceu pelo trabalho
desenvolvido pelo secretário Misael Cunha Neto, no que concerne a
limpeza de açudes, entre outras, falou de sua tristeza com o serviço de
passagem de água que só usaria 4 manilhas e a gestão anterior não
atendeu aos ofícios encaminhados pelo mesmo, falou que o hospital
era pra ser reaberto para melhor atendimento da saúde de nossa
cidade. Na ordem do dia foram colocados em discussão e votação:
Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável ao Projeto de Lei
Legislativo nº 004, 005, 007/2017 aprovada por unanimidade, Parecer
da Comissão de Justiça e Redação favorável às Indicações nº 063, 082,
083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091/2017 – aprovadas por
unanimidade. Por fim, os trabalhos foram encerrados e para constar o
primeiro secretário mandou lavrar a presente Ata, que depois de lida
será assinada na sala das sessões em 04 de abril de 2017.

