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Ata da 15º sessão ordinária
do 1º período legislativo da
Câmara

Municipal

de

Serrinha, Estado da Bahia.
Aos vinte e cinco 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: Rosineide Lima,
Magneide Maria, Jorge Gonçalves, Jean Carlos, Alexandre Menezes,
Edylene Ferreira, José Moreira, José Reis, Mariana Cunha, Alexandre
Lima Júnior, Flávio Ferreira, José Raimundo, Laedson Santiago, Renildo
Miranda, Reginaldo Mota. 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: Parecer da Comissão de Justiça e Redação
favorável ao Projeto de Lei do Legislativo nº 001, 008/2017, Parecer
da Comissão de Justiça e Redação favorável ao Projeto de Resolução
nº 002/2017, Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável as
indicações nº107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138/2017, Projeto de Lei

Legislativa nº 009/2017, Indicações nº 139, 140, 141, 142/2017.
Passando para o grande expediente, usaram da palavra os Edis: O
vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos, agradeceu ao líder do
governo por intermediar reuniões do Conselho de Meio Ambiente, onde
falou sobre a agricultura deixou sua opinião sobre a prestação de
desenvolvimento de 100 dias no município lembrando que o evento
poderia ter acontecido aqui, pediu a abertura da UPA, esclareceu
alguns pontos sobre a mesma; O vereador José Raimundo – saudou
a todos, disse que o vereador está atento aos quatro cantos da cidade,
voltou a pedir atenção ao eucalipto que se encontra prestes a cair,
sinalizou que o serviço na rodagem terminou, porém tenha ainda muito
por fazer, falou sobre as urnas funerárias e a licitação das mesmas; O
vereador Alexandre Lima Júnior – saudou a todos, falou de visita
feita ao hospital Santana, onde verificou as obras para banho de luz,
falou sobre situação que ocorre no pátio de veículos pedindo visita dos
vereadores ao mesmo, citou o crescimento de escolinhas sem fins
lucrativos em nossa cidade, pediu

reforma da praça Antônio

Conselheiro; O vereador Reginaldo Mota – saudou a todos, pediu a
implantação do SAMU em nossa cidade, pediu melhorias nas estradas
de nosso município, disse que a saúde precisa melhorar, pediu a
construção de ponte na Ba 409 lembrando que a população está sendo
prejudicada; A vereadora Edylene Ferreira – saudou a todos, disse
que a prestação de conta de 100 dias era para ter acontecido na
Câmara, porém disse não entender a mesma, pois os valores não
foram passados com clareza, pediu que a cidade avance, disse que
Serrinha precisa de SAMU, porém precisa de ambulância; A vereadora
Rosineide Lima – saudou a todos, parabenizou o secretário Misael
Cunha pelos trabalhos desenvolvidos, porém deixa sua opinião sobre
notificação com pessoas que deixam material de construção na rua,
pediu iluminação na Zona Rural e comunidades carentes, explicou
sobre como funciona o SAMU, onde pediu melhorias na área da saúde,
pediu que se resolva a questão da UPA e hospital Ferreira Filho,

lembrou de projeto aqui votado sobre o projeto “adote uma praça”
pedindo que essa aconteça; O vereador José Moreira – saudou a
todos, parabenizou o ex-vereador Gerinaldo pela passagem do seu
aniversário, parabenizou o trabalho desenvolvido pelo secretário Misael
Cunha Neto, disse acreditar no trabalho do prefeito Adriano Lima; O
vereador Renildo de Miranda – saudou a todos, deixou sua
indignação com comunidade onde os moradores estão tapando buracos
nas estradas, dizendo ser lamentável essa situação, falou de visita feita
à UPA dizendo que a mesma tinha condição de funcionar com até 50%,
explicou o prazo do garantia safra dizendo que a gestão anterior nunca
ficou sem pagar a mesma, lembrou o campeonato rural, pediu que a
gestão ajude o mesmo, falou do esgoto na comunidade da Urbes
dizendo que o problema é da embasa, porém pede que a gestão
intervenha na situação, pediu que a gestão reveja a situação do
hospital Ferreira Filho; O vereador Jean Carlos – saudou a todos,
disse que a gestão anterior deixou sim atrasar o seguro safra,
parabenizou as equipes do campeonato máster, falou sobre retirada de
poste na rua Álvaro Augusto, disse não concordar com a abertura da
UPA da forma que está, disse que a gestão está sim tentando resolver
os problemas, disse que o SAMU irá atender a unidade básica e depois
irá avançar, citou as comunidades onde as estradas estão sendo
melhoradas, falou que a melhoria na iluminação já iniciou-se na zona
rural e em comunidades carentes, falou o quanto já avançou o trabalho
do secretário Misael Cunha Neto. Na ordem do dia, foram colocados
em discussão e votação: Parecer da Comissão de justiça e Redação
favorável ao Projeto de Lei Legislativa nº 001, 008/2017, aprovados
por unanimidade, Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável
a Projeto de Resolução nº 002/2017 aprovado por unanimidade,
Parecer da Comissão de justiça e Redação favorável às Indicações nº
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138/2017, aprovados por unanimidade Por

fim, os trabalhos foram encerrados, e para constar o 1º secretário
mandou lavrar a presente ata que depois de lida será assinada na sala
das sessões em 25 de abril de 2017.

