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Estado da Bahia.

Aos nove dias do mês de maio 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: Reginaldo Damasceno,
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
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: Projeto de Lei do
Legislativo nº 010/2017, Moção de Pesar – Terezinha de Jesus
Cordeiro; indicações nº 174, 175, 176, 177, 178, 179/2017. Passando
para o grande expediente, usaram da palavra os Edis: O vereador

Reginaldo Mota – saudou a todos, disse não ser diferente no que
concerne ao não retorno das indicações na gestão anterior, falou de
indicação para ponte realizada na comunidade de Vila de Fátima,
voltou a falar da péssima situação das estradas pedindo solução; O
vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos, deixou sua satisfação
em ter participado da reunião com instituições onde falou sobre
situação com os idosos de nosso município, falou de visita ao CAPENE
deixando sua tristeza no que concerne às instalações da mesma,
lembrou que todo ano era realizado o “maio amarelo” porém pareceu
que este ano irá passar em branco, falou da sujeira nas fontes
luminosas e entulhos na cidade; O vereador José Raimundo –
Saudou a Todos, falou sobre indicações de sua autoria na pauta de
hoje para calçamento em rua do bairro da Vaquejada, falou de
empenho da equipe da Sec. de educação na distribuição das
merendas escolares falando da ajuda de outras secretarias para
adiantar o processo; O vereador Alexandre Lima – saudou a todos,
falou de sua indicação para um técnico em enfermagem para
comunidade do CSU, parabenizou todas as mães pela passagem do
seu dia, explicou sua fala no que concerne à abertura do CAPENE,
falou de sua alegria em ver a merenda escolar ser distribuída com
agilidade; A vereadora Edylene Ferreira – saudou a todos, iniciou
falando que a saúde de nosso município está um caos relatando fato
ocorrido em nossa cidade com a Sr. Terezinha dizendo que não estão
distribuindo fichas para o Ferreira Filho, voltou a falar sobre a
merenda escolar dizendo que é obrigação da gestão dar merenda,
desde o início das aulas; A vereadora Rosineide Lima – saudou a
todos, falou sobre eleição ocorrida em nossa cidade para ouvidoria
pública do estado citando a importância do ato, parabenizou a
coordenadora da Vigilância Sanitária por reunião que aconteceu em
nossa cidade, onde tratou a situação da idosa, disse que a gestão
precisa tratar a todos os vereadores por igual, agradeceu pela
iluminação pública na comunidade da Rodagem; O vereador José

Moreira – saudou a todos, parabenizou todas as mães pela passagem
de seu dia citando atos das mesmas, parabenizou os secretários pelo
trabalho desempenhado pedindo que a população tenha paciência
com a gestão; A vereadora Mariana Cunha – saudou a todos, falou
sobre projeto na pauta de hoje, onde trata das drogas pedindo opinião
desta Casa, voltou a falar sobre a situação do eucalipto situado na
Rodagem, distribuindo laudo onde a mesma não é risco para
ninguém; A vereadora Magneide Maria – saudou a todos,
agradeceu ao ex-prefeito e ao deputado Gika, bem como ao vice,
Berg, pelo apoio que os mesmos deram à vereadora, falou sobre a
situação da regulação em nosso município deixando sua insatisfação,
disse que será realizado um ato público em nossa cidade para
melhorar a saúde, pediu apoio para aprovação do seu projeto na
pauta de hoje; O vereador Laedson Santiago – saudou a todos,
parabenizou todas as mães pela passagem de seu dia, falou sobre a
força tarefa para entregar a merenda escolar, parabenizou o trabalho
da Polícia Militar da nossa cidade e em região citando fato ocorrido,
voltou a falar da entrega da ambulância comprada com recursos
próprio pedindo a presença de todos; O vereador Alexandre
Menezes – saudou a todos, falou sobre presença de sanfoneiro na
praça Luiz Nogueira para animar o São João, solicitou que seja
apreciado o projeto da “Semana do Ciclismo” em nossa cidade, falou
sobre valor destinado a Sec. de Saúde para cirurgias seletivas, pediu
que o vereador Renildo de Miranda continue fazendo suas indicações
lembrando que é obrigação do vereador, parabenizou o dia das mães
pela passagem do seu dia; O vereador Flávio Ferreira – saudou a
todos, disse que cada vereador aqui está fazendo sua parte e isso é
bonito e importante, falou sobre serviço de água em nossa cidade,
citou também a reunião para tratar do problema de Zé Carlos do
Campeonato dos amigos, deixou sua tristeza com 3 falecimentos
ocorridos em nossa cidade, falou que o mesmo irá disponibilizar uma
ambulância para a comunidade de Cajueiro e região com recursos

próprios; O vereador José Reis – saudou a todos, lembrou da força
tarefa que ocorreu na distribuição da merenda escolar, disse que em
visita a algumas escolas verificou que está tudo ocorrendo bem, pediu
aragem nas estradas do município, pediu que a iluminação retirada
da sede seja colocada na Zona Rural, disse que a gestão está sim
enviando paciente para o Ferreira Filho; O vereador Renildo de
Miranda – saudou a todos, disse que as sessões têm que acontecer
normalmente, falou de algumas cidades que cancelou as festas
juninas dizendo que é contra as festas juninas com bandas caras,
disse ter comentários nos bastidores que não terá distribuição de
sementes, falou de nota do tribunal de contas com gasto de
combustível em máquinas, porém diz que as estradas continuam
intransitáveis e as terras não estão sendo aradas, disse que nunca foi
puxa-saco; O vereador Jean Carlos – saudou a todos, explicou o
cancelamento do São João em algumas cidades, disse estar tranquilo
com o gasto de combustível pedindo que faça um comparativo dessa
gestão com a gestão anterior, disse que reunião com José Silva para
dialogar e buscar melhorias junto ao COSISAL, disse que a resposta
das indicações será dada pelo próprio prefeito lembrando do “Maio
Amarelo” que irá acontecer em parceria com o DEDTRAN, explicou
que não chegou a despacho para ronda rural, falou de visita feita à
comunidade do bairro lembrando que a situação da escola daquela
comunidade se dá desde 2013, explicou a situação do atraso da
merenda escolar, porém disse está tudo resolvido, falou de reunião
com a EMBASA no domingo, dia 07, falou sobre serviço de água. Na
ordem do dia, foram colocados em discussão e votação, digo, o
vereador Radson Rogério – saudou a todos parabenizou todas as
mães pela passagem do seu dia, disse não ver maus tratos com a
Zona Rural quando a gestão disponibilizou os braços de luz que estava
na sede e colocou na Zona Rural, falou que as festas juninas não
foram atos impensados, porém lembra que está ajudando a população
a ganhar dinheiro, falou do PSF que estão funcionando bem na Zona

Rural citando melhoras no posto Luiz Eduardo. Na ordem do dia,
foram colocados em discussão e votação: Projeto de Lei Legislativo
nº010/2017

–

aprovada

por

unanimidade;

Moção

de

pesar

direcionada à família da Sra. Terezinha de Jesus Cardoso – aprovada
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 09 de maio de 2017.

