CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais, Nº 735, Centro, Serrinha, Bahia. CEP: 48.700-000.
Tel. / Fax: 75.3261.2315, Fax 3261.7930 – CNPJ:13.347.406/0001-97

Ata
da
16º
Sessão
Ordinária do 2º período
legislativo
da
Câmara
Municipal
de
Serrinha,
estado da Bahia.
Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às
dezenove horas na sede da Câmara Municipal de Serrinha, estado
da Bahia, realizou-se esta sessão sob a presidência do Ver. José Reis
e com a presença dos seguintes vereadores: Edylene Ferreira, José
Moreira, Mariana Cunha, Reginaldo Damasceno, Rosineide Lima,
Magneide Maria, Jorge Gonçalves, Jean Carlos, Alexandro Menezes,
Flávio Ferreira, José Raimundo, Laedson Santiago, Renildo de
Miranda, Reginaldo Mota. O 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, Projeto de Lei Legislativo nº 020,
024/2017, Indicação nº 294, 295, 296/2017, Projeto de Lei
Executivo nº 009/2017, 008/2017. Passando para o Grande
Expediente, usaram da palavra os edis: O Vereador Jorge
Gonçalves – saudou a todos, lembrou que o papel do vereador é
fiscalizar, disse que cobrar do executivo é natural, disse que a gestão
tem pavor de ouvir o povo, disse que em visita verificou um cenário

desastroso, lembrou que o governo é perseguidor, lamentando a
regressão da cidade, falou de alimento estragado, vencido, entre
outros problemas, O Vereador Reginaldo Mota – saudou a todos,
pediu iluminação pública para as comunidades citando projeto aqui
votado, lembrou a crise que está passando o país, pediu melhorias
nas estradas da zona rural, falou de eventos em algumas
comunidades, A Vereador Rosineide Lima – saudou a todos,
parabenizou a presidente da UVB, Edylene Ferreira, pela nova cara
que vem dando à UVB, pediu iluminação pública para algumas
comunidades, deixou sua indignação com demissão por telefone,
parabenizou a Polícia Militar pelo evento ocorrido hoje, citou visita
feita a algumas comunidades onde verificou merendas vencidas,
falta de material didático, visita de creche do Tabuleiro, onde
verificou muito mato, onde impede as crianças de brincarem, O
Vereador Flávio Ferreira – saudou a todos, parabenizou o
vereador Laedson Santiago por fazer e levar parque infantil com
recursos próprios, citou máquinas que foram dadas a Serrinha e
lembrou as condições das máquinas na antiga gestão, porém diz que
não sabe onde estão estas máquinas, disse ser cedo algumas
cobranças para a atual gestão, solicitou melhorias nas estradas
rurais, e pediu financiamento da unidade básica da saúde a quadra
poliesportiva, O Vereador José Raimundo – saudou a todos, pediu
que a gestão olhe os pedidos dos vereadores lembrando de várias
indicações aqui votadas, falou do abandono da comunidade Lagoa
do Mato, pediu respeito com a população serrinhense, A Vereadora
Edylene Ferreira – saudou a todos, falou de visita a algumas
comunidades, onde se deparou com várias irregularidades, entre
elas merenda escolar vencida, alimentos irregulares para crianças,
questionando o que está acontecendo com a gestão, disse que o que
está acontecendo não está certo, lembrou que não foram devolvidos
os salários que foram cortados nos meses anteriores, A Vereadora
Magneide Maria de Oliveira– saudou a todos, parabenizou o

trabalho de Edylene Ferreira à frente da UVB, disse esperou
cronograma de ações do “outubro rosa” lembrando a importância da
prevenção, falou de visita às escolas rurais falando da péssima
situação que as encontrou, disse que está sim fiscalizando as ações
do executivo. A Vereadora Mariana Cunha Vilalva– saudou a
todos, parabenizou a Vereadora Edylene pela luta na UVB,
parabenizou a Creche do CASEB, entre elas a praça inaugurada
recentemente, citou visita feita a algumas comunidades rurais, onde
verificou

muita

coisa

que

precisa

melhorar,

porém

lembra

problemática da gestão anterior sobre alimentos vencidos, disse que
a Secretaria já estava pronta para resolver, disse o quanto ficou
triste com a Escola Modelo, que a obra está abandonada, O
Vereador Alexandro dos Reis Menezes – saudou a todos, citou
importância do “outubro rosa”, e a importância da prevenção do
câncer de mama, pediu melhorias nas estradas, falou de contrato
com os Hospitais Ferreira Filho e o Hospital Santana para urgência e
emergência, O Vereador Laedson Santiago – saudou a todos,
falou se essas visitas eram feitas em outrora, citou sobre
alimentações para merenda escolar vencidas lembrando que a
merenda já estava separada para devolução, parabenizou o Sec. de
infraestrutura pelos serviços realizados em algumas comunidades,
O Vereador Reginaldo Damasceno – saudou a todos, parabenizou
a Vereador Edylene pela aquisição de salas da UVB e a luta em prol
dos vereadores, falou sobre situação do pátio de veículos lembrando
de indicação para melhorias, O Vereador José Reis – saudou a
todos, parabenizou a Vereador Edylene Ferreira pela instalação das
salas da UVB, citou campanha educativa do número de exames do
“outubro rosa” citando a importância desta prevenção, disse que
sobre a problemática da merenda escolar vencida a culpa é das
diretoras que não ficam atentas às datas de vencimento, citou
indicações de sua autoria na pauta de hoje, dentre elas a dos pontos
de ônibus na Br 116 que liga Serrinha a Teofilândia, parabenizou

escolas reformadas e já funcionando em nosso município, citou fato
ocorrido na estrada de Minas Gerais, onde um porteiro de Creche
ateou fogo em seu próprio corpo e algumas crianças, O Vereador
Renildo de Miranda – saudou a todos, lembrou da fiscalização que
também acontecia na outra gestão, falou de várias máquinas que
ninguém sabe onde estão, falou de merenda vencida e disse que não
acha que a culpa seja das diretoras, disse não ter visto alimentos de
qualidade da agricultura familiar nas escolas, falou de perseguição
política por parte da gestão com funcionários, lembrou que o Sec.
de educação não fez devolução de salários cortados dos meses
anteriores,

disse

que

o

líder

não

consegue

responder

aos

questionamentos de vereadores, O Vereador Jean Carlos Cardoso
– saudou a todos, reivindicou corte na metade das clínicas com o
plano PLANSERV deixando seu repúdio, disse que a operação tapa
buraco está trabalhando a todo vapor, falou sobre rede de esgoto na
comunidade Colina das mangueiras citando ofício enviado pelo exgestor dizendo que o mesmo iria fazer, falou das ações do “outubro
rosa” citando a importância, explicou toda a situação da UPA em
nossa cidade dizendo que espera o termo de conclusão da obra, falou
que as merendas vencidas estavam separadas para devolução,
respondeu a alguns questionamentos dos vereadores, O Ver.
Radson Rogério – saldou a todos, parabenizou a Ver. Edylene
Ferreira pela luta em prol dos vereadores citando as aquisições das
salas da UVB, falou da importância do “outubro rosa” e a prevenção
do câncer de mama, falou sobre serviços na zona rural, bem como
recolhimento do lixo na zona rural, citou serviço feito na rua do
triângulo agradecendo à gestão. Na Ordem do dia, foram colocados
em discussão e votação: Projeto de Lei Executivo nº 008/2017 –
aprovado com 9 votos a favor e 6 contrários – maioria absoluta com
a declaração do voto do presidente, Projeto de Lei Legislativo nº 020,
024/2017 – aprovadas 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 05 de
novembro de 2017. Na fala da vereadora Edylene Ferreira incluir que
no cardápio escolar estava manteiga no pão, onde na verdade
estava-se usando margarina.

