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Ata da 16º 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 dezenove 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: Mariana Cunha,
José Reis, José Moreira, Edylene Ferreira, Rosineide Lima, Magneide
Maria, Jorge Gonçalves, Jean Carlos, Alexandro Menezes, Reginaldo
Mota, Renildo de Miranda, Laedson Santiago, José Raimundo, Flávio
Ferreira, Alexandre Lima Júnior. O presidente declara 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:

Projeto

de

Lei

Legislativo

nº

001,

008/2017, Moção de Pesar direcionada à família da senhora Tatiane
Barbosa Lima pelo seu falecimento, Requerimento de urgência para
tramitação do Projeto de Lei do Executivo nº 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151/2017, Projeto de Lei Legislativo nº 012/2017.
Passando para o grande expediente, usaram da palavra os Edis: digo
a palavra foi transferida ao Srº Luiz da bicicleta, Neres Lima, Nelson

de Jesus, onde falaram dos esportes que participam e pediu apoio
desta casa. Passando para o segundo expediente, usaram da palavra
os Edis: A vereadora Magneide Maria – saudou a todos, parabenizou
o trabalho de Luiz da bicicleta, bem como os outros que usaram da
palavra, justificou o não recebimento das ambulâncias, deixou sua
indignação por falta de atendimento de urgência e emergência nos
hospitais de nossa cidade, lembrando que os hospitais estão
conveniados pelo SUS, disse que a gestão irá ajudar os atletas de nossa
cidade,

parabenizou

o

secretário

Misael

Cunha

pelo

trabalho

desenvolvido; O vereador Flávio Ferreira – saudou a todos, lembrou
que esporte é vida, pediu que a gestão olhe com carinho para os
esportes de nossa cidade, parabenizou o Sr. Luiz da bicicleta pelo
evento que realiza todo ano; A vereadora Mariana Cunha – saudou
a todos, fez uma ampla avaliação sobre a situação da UPA lembrando
que a UPA não tem condição de ser aberta da forma em que está, disse
que a mesma está sim tendo respostas das suas indicações, esclareceu
sobre a situação do Eucalipto dizendo que se for necessário tirar essa
árvore, terá que tirar todos os eucaliptos da entrada da cidade,
deixando sua indignação na nota de repúdio do vereador José
Raimundo; O vereador José Moreira– saudou a todos, falou de
indicação de sua autoria na pauta de hoje, de construção de portal na
entrada da cidade, agradeceu ao secretário Misael Cunha pelo seu
trabalho à frente de sua secretaria; Jorge Gonçalves – saldou a todos,
colocou a importância do esporte na vida do cidadão, falou de
publicação falsa usando o nome do mesmo, voltou a falar da UPA,
relembrou

fala

da

vereadora

Magneide

Maria,

onde

não

faz

atendimento de urgência em nossa cidade, falou que sua indicação
para respostas são para todas as secretarias, lembrou de paralisação
que acontecerá no próximo dia 28; A vereadora Rosineide Lima –
saudou a todos, parabenizou os incentivadores do esporte em nossa
cidade, disse que precisa ver essa questão de cirurgias de emergência
em nossa cidade, pediu um centro integral de saúde da mulher, pediu

atendimento de restauração dentária nos PSF, convidou a todos para
comemorar o “Jubileu de Ouro” da Renovação Carismática Católica na
quadra da Rodagem, na próxima quarta; O vereador José Raimundo
– saudou a todos, respondeu a fala da vereadora Mariana Cunha, onde
diz que não tem necessidade da retirada do eucalipto, o mesmo falou
que é por que a mesma nunca morou perto de árvores prestes a cair,
disse não admitir e deixou o seu repúdio com os secretários por tal
situação; O vereador Alexandre Lima Júnior – saudou a todos,
parabenizou o Sr. Luiz da bicicleta pelo trabalho desenvolvido, falou
da importância do esporte lembrando de sua indicação para fórum
esportivo em nossa cidade, pediu que a gestão dê mais apoio aos
mesmos, pediu melhoras nas estradas do Cajueiro grande, bem como
à Praça Antônio Conselheiro, O vereador Alexandre Menezes –
saudou a todos, lembrou a importância de cada esporte para o cidadão
lembrando indicação para reforma da pista de skate, citou a dificuldade
em manter as escolinhas de futebol para os administradores das
mesmas, disse que a casa do legislativo e a gestão não faz mais que a
obrigação de apoiar o esporte; O vereador Laedson Santiago –
saudou a todos, explicou que na prestação de contas o mesmo obteve
as informações pelos grupos, não teve informação privilegiada, deu
algumas informações e situações que já aconteceram, lembrou do
pagamento de débitos da gestão anterior, falou sobre a segurança de
nosso município; O vereador José Reis –saudou a todos, disse que o
atual prefeito está pagando caro pelos erros da gestão anterior, falou
de várias equipes que estavam trabalhando no bairro da rodagem,
falou sobre a quantidade de lixo e entulho que foi retirado de nossa
cidade, disse que a falta de convite para a prestação de conta do
prefeito foi erro da comissão de comunicação, falou da tradição do
evento de Luiz da bicicleta; O vereador Renildo de Miranda –
saudou a todos, disse que a única secretaria que está fazendo algo é a
secretaria do secretário Misael Cunha, convidou a todos para a
prestação de contas dos 100 dias do mesmo, solicitou que todos

compareçam à paralisação próxima dia 28, se colocou à disposição do
serrinhense que ajuda no esporte citando a importância dos mesmos,
pediu que o secretário melhore as estradas do município; O vereador
Jean

Carlos

Cardoso–

saudou

a

todos,

parabenizou

os

representantes dos esportes em nossa cidade citando a importância do
cidadão ser esportista, lembrou que nunca houve ônibus para levar os
jogadores para disputar, falou que as ambulâncias estão esperando a
convocação do prefeito para serem recebidas em salvador na cidade e
os trabalhos desenvolvidos; O presidente Radson Rogério – saudou
a todos, parabenizou os esportistas de nossa cidade citando várias
modalidades, colocou-se à disposição dos mesmos dizendo que tem
amor pelo esporte. Na ordem do dia, foram colocadas em discussão e
votação: Requerimento de urgência aprovada por unanimidade,
Projeto

de

Lei

Legislativo

nº

001,

008/2017,

aprovadas

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.

