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Ata da 18º Sessão Ordinária
do 1º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, as
dezenove horas na sede do poder legislativo de Serrinha Estado da
Bahia, foi realizado esta Sessão Ordinária sob a Presidência do
Vereador Radson Rogério Pires da Silva, e com a presença dos
seguintes vereadores: 1º Vice- Presidente José Réis da Silva, 1º
Secretário Alexandro dos Réis Menezes, 2º Secretário Laedson Santos
Santiago, Renildo de Miranda, Jorge Gonçalves de Oliveira, Flávio
Ferreira Gomes, Mariana Cunha Vilalva Ribeiro, Reginaldo de Oliveira
Mota, Jean Carlos Cardoso Silva, Magneide Maria de Oliveira, José
Moreira de Souza Filho, José Raimundo Barbosa dos Santos, Alexandro
Lima Araújo Junior, O Sr.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 apresentados
correspondências diversas, Resolução Nº 003, 004, 005, 006, 007,
008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016/2018, Indicações Nº 057,
058, 059/2018, Usou da palavra o Secretário de saúde onde veio
esclarecer tudo sobre a gripe H1N1 e tirar as dúvidas sobre a vacina,
em seguida os vereadores fizeram seus questionamentos e o mesmo
respondeu, Passando para o Grande Expediente usaram das palavras
os Edis: O Vereador Jorge Goncalves - Saudou a todos, Agradeceu
o Secretário de saúde por estar tirando as dúvidas dos vereadores e
da população, deixou seu orgulho em ser presidente do Partido dos
Trabalhadores citando pesquisa onde esse partido é o mais querido
pela população, lembrou a implantação do Samu pelo ex presidente

Luiz Inácio Lula da Silva, solicitou PSF para a comunidade da Colinas
da Mangueiras, lamentou a falta das visitas do expresso cidadania nas
comunidade, disse não ser contra a festa junina e sabe que ajuda a
melhorar o comercio porem não concorda com altos custos, citou a
necessidade de oftalmologista e outras especialidades para nosso
município, O Vereador José Raimundo - Saudou a todos, agradeceu
a gestão por algumas comunidades ter sido agraciada com a
iluminação pública, onde agradece também ao líder do governo pelas
conquistas, O Vereador José Moreira - Saudou a todos, Parabenizou
a Srº Luiz da bicicleta pelo evento onde diz que está à disposição,
desejou melhoras para a mãe da vereadora Mariana Cunha, falou que
muito em breve várias estradas irão ser feitas, O Vereador
Alexandre Lima Junior - Saudou a todos, divulgou evento que está
acontecendo em Salvador do partido que o mesmo faz parte fazendo
menção a Senadora Lidice da Mata, parabenizou toda a equipe do lar
do idoso citando o belíssimo trabalho daquela instituição onde pede a
ajuda de todos, defendeu competição de jovem no futebol em nossa
cidade, O Vereador Jean Carlos Cardoso – Saudou a todos,
Parabenizou o Secretário de saúde por vim a esta casa esclarecer tudo
sobre a gripe H1N1 e a vacina da mesma, Pediu que o Ministério da
Saúde reveja os grupos prioritários, falou que vai iniciar o Campeonato
Serrinhense lembrando a ajuda da gestão, parabenizou o Srº Luiz da
bicicleta pelo evento que realiza todos os anos, discordou da fala do
vereador Renildo de Mirando dizendo que qualquer emenda que seja
enviado ao nosso município será bem vindo independente de quem
faça a emenda e de qual partido seja, o importante é ajudar Serrinha,
O Vereador Reginaldo Mota – Saudou a todos, deixou sua
solidariedade com a vereadora Mariana Cunha em relação à o problema
de saúde que sua mãe vem enfrentado, voltou a cobra moveis do PSF
que foi retirado para reforma na comunidade de Brejo onde pede
retorno dos mesmos, solicitou aração de terra para as comunidades de
nossa cidade, solicitou a implantação do banco de sementes em nossa
terra, agradeceu o Senador Otto Alencar por emenda onde irá ajudar
a recuperação da BA 409, pediu melhorias na saúde e solicitou troca
de lâmpadas para as comunidades rurais, A Vereadora Mariana
Cunha – Saudou a todos, justificou a sua ausência na Sessão passada
falando do problema de saúde de sua mãe onde parabeniza a equipe
do hospital onde a mesma se encontra internada, deixou sua
insatisfação com a regulação onde fala que veio pra matar o povo, fez
vários agradecimento citando o nome de várias pessoas em especial o
prefeito Adriano Lima, disse que sentiu na pele o que é precisar da
regulação e de saúde pública, agradeceu ao Drº Ferreirinha pela ajuda
que deu nessa questão do problema de saúde de sua mãe, O Vereador
Flavio Ferreira – Saudou a todos, falou sobre o esporte de Serrinha
dizendo que o que foi programado não foi cumprido, dizendo que irá

acontecer um campeonato relâmpago pedindo que a gestão reveja esta
situação, solicitou algumas obras para a zona rural, lembrou de
vaquejada que acontecera em Gika próximo final de semana, falou da
importância do evento realizado por Srº Luiz da bicicleta, parabenizou
a gestão pela inauguração da creche da comunidade de Cajueiro
próximo dia 27 do corrente, O Vereador Laedson Santiago – Saudou
a todos, agradeceu os esclarecimento do secretário de saúde sobre a
vacina e a gripe H1N1, falou de alunos que o 16º Batalhão de Policia
Militar ira formar em breve, agradeceu a limpeza da comunidade da
Urbis 1, avisou a comunidade de Tanque Grande que o parque infantil
que o mesmo ira doar já está pronto esperando só uma data para a
doação, O Vereador Renildo de Miranda – Saudou a todos, e disse
que se surpreendeu com fala do vereador José Raimundo em elogiar a
gestão com tão pouca atitude da mesma, lembrou de várias
comunidades que estão as escuras lembrando do alto aumento de taxa
de iluminação publica, citou em vários problemas que vem
acontecendo em nossa cidade citando a falta de responsabilidade da
gestão, falou de várias estradas que estão intransitável, disse que não
votou no vice presidente Michel Temer e sim na presidente Dilma,
lembrando situação desgastada do prefeito Adriano Lima e o VicePrefeito dessa terra, deixou sua indignação com os desmandos da
gestão, pediu que os secretários venham mais a esta casa prestar
esclarecimento à população, O Vereador Alexandro dos Reis
Menezes – Saudou a todos, parabenizou o ex vereador Gerinaldo pela
passagem dos eu aniversario, explicou a situação da aração de terra
passando cronograma das ação, agradeceu a presença do Secretário
de saúde nesta casa onde prestou esclarecimento sobre a vacina e a
gripe H1N1, respondeu as demandas dos vereadores, falou o quanto a
população é beneficiada com as trocas de lâmpadas citando a injustiça
do vereador Renildo de Miranda em sua fala onde questiona a fala do
vereador José Raimundo, pedindo respeito a cada vereador que vai a
tribuna, O Vereador José Réis – Saudou a todos, prestou sua
solidariedade a toda família Cunha pelo problema de saúde de Drª
Rejane, falou que foi sancionado a lei que irá ajudar os agentes de
saúde, parabenizou a comunidade do canto por evento que será
realizado próximo dia 01 de maio, parabenizou o Srº Luiz da bicicleta
por evento que também será realizado em nossa terra, fez um relato
sobre a cobrança da zona azul falando de ruas que antes não era
cobrado e que agora está sendo cobrado citando também a questão de
trocos que os agentes não tem para dar ao clientes gerando
transtornos, agradeceu as chuvas que estão caindo em nossa terra,
parabenizou o Deputado Gika Lopes pelo evento que realizara próximo
final de semana Na Ordem do dia foram colocados em discursão e
votação: Resolução Nº 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011,
012, 013, 014, 015, 016/2018 – Aprovados por unanimidade. Por fim

os trabalhos foram encerrados e para constar o 1º Secretario mandou
lavra a presente Ata que depois de lida e aprovada será assinada, Sala
das Sessões em 26 de abril de 2018.

