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Ata da 12º sessão
ordinária do 1º período
legislativo da Câmara
Municipal de Serrinha,
Estado da Bahia.
Aos onze dias do mês de abril 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: Edylene Ferreira,
José Moreira, Mariana Cunha, Reginaldo Damasceno, Alexandro
Menezes, Jean Carlos Cardoso, Jorge Gonçalves, Magneide Maria,
Rosineide

Lima,

Alexandre

Lima

Júnior,

Flávio

Ferreira,

José

Raimundo, Laedson Santiago, Renildo de Miranda. 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 apresentadas correspondências diversas: Lei nº 1.139, 1.140,
1141/2017, Moção de pesar direcionada à família do Sr. Silveira
Ramos, Indicações nº 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120/2017. A palavra foi franqueada ao senhor Luiz da bicicleta, onde
veio pedir apoio desta casa. Passando para o Grande Expediente,

usaram da palavra os Edis: A vereadora Magneide Maria– saudou
a todos, parabenizou a vereadora Edylene pela conquista da UVB,
deixou seu repúdio em relação à regulação citando a situação de
pacientes em nossa cidade, pediu melhorias na saúde, disse não
concordar com a maneira que vêm acontecendo as blitz pedindo união
dos vereadores para diminuir tal situação; A vereadora Rosineide
Lima– saudou a todos, voltou a falar sobre a situação de reportagem
na rádio da cidade, onde fala dos vereadores da rodagem dizendo que
se eles estão aqui, foi por mérito e trabalho desenvolvido para a
população, falou sobre o caso do paciente com apendicite dizendo que
o mesmo tinha que ser encaminhado a Salvador com a presença do
médico, pediu melhorias na saúde de nosso município; O vereador
Alexandre Lima Júnior– saudou a todos, falou sobre evento que
acontece em nossa cidade sobre empoderamento da mulher, falou
sobre reunião com a Secretaria de Educação, onde falou sobre o
esporte de nossa cidade pedindo um fórum esportivo, pediu
atendimento de dermatologista em nossa cidade; A vereadora
Edylene Ferreira– saudou a todos, falou sobre evento realizado por
Luiz da bicicleta dizendo que tal evento precisa entrar no calendário
de eventos no município, se colocou à disposição do mesmo, falou de
visita feita nas escolas da Cidade Nova citando várias irregularidades
nas mesmas, falou também sobre várias situações da Creche pedindo
providência, disse que o Hospital Ferreira Fillho está sem receber há
quatro meses; O vereador Jorge Gonçalves– saudou a todos, falou
sobre a abertura da Semana Santa, fez uma avaliação da atual gestão
citando várias situações, onde a gestão vem prejudicando a população
lembrando projetos que funcionavam na gestão anterior, exemplo
SID, e nessa gestão não vem acontecendo, pede que a gestão olhe
para frente, citou também do expresso cidadania, que não está
atendendo; A vereadora Mariana Cunha– saudou a todos,
parabenizou a vereadora Edylene pela conquista da UVB, lembrou da

audiência pública da Zona Azul e falou do dono da empresa, onde diz
que investiu 200.000 (duzentos mil reais) lembrando que o
investimento foi na própria empresa do mesmo, pediu coerência nas
blitz em nossa cidade; o vereador Reginaldo Damasceno– saudou
a todos, agradeceu a André, representante da AES com a limpeza da
comunidade Vila de Fátima, convidou a todos para os festejos da
Semana Santa; José Raimundo – saldou a todos, falou da semana
solidária e do almoço solidário pedindo que a mesma aconteça em
nossa cidade, citou indicação de sua autoria na pauta de hoje pedindo
apoio dos colegas vereadores; O vereador Renildo de Miranda–
saudou a todos, parabenizou o Sr. Luiz da bicicleta pelo evento que o
mesmo fez, disse que não entende o porquê qualquer servidor público
não pode vim a esta casa prestar esclarecimento, disse que os
vereadores foram eleitos pelo povo, então têm que lutar pelo povo,
falou de visita feita a órgãos do município, onde pôde ver várias
irregularidades, disse ser falta de respeito ao não acontecimento do
campeonato dos amigos, pediu urgência com a chegada dos carrospipas, voltou a falar sobre a situação do país, pedindo que o povo faça
um grande protesto contra a

PEC da “morte”; O vereador Jean

Carlos – saudou a todos, deu respostas sobre a situação crítica das
escolas e creches do município, citou que o ônibus do expresso
cidadania passou o ano de 2015 todo parado, disse que não há
denúncias para convocação de secretário de agricultura e sim convite,
pediu calma que a gestão está trabalhando para melhorar o município
em todos os aspectos, disse que está faltando comunicação entre a
gestão e Zé Carlos para a realização do Campeonato dos Amigos. Na
ordem do dia foram colocadas em discussão e votação: Lei nº 1.139,
1.140, 1.141/2017, aprovadas por unanimidade; moção de pesar
direcionada aos familiares do Senhor Silveira Ramos, aprovado por
unanimidade. Por fim, os trabalhos foram encerrados e, para constar,

o 1º Sec. mandou lavrar a presente ata que depois de lida será
assinada na sala das sessões em 11 de abril de 2017.

