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Ata da 22º Sessão Ordinária
do 1º período legislativo da
Câmara

Municipal

de

Serrinha, Estado da Bahia.
Aos vinte e três 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: José
Reis, Mariana Cunha, Reginaldo Damasceno, José Moreira, Edylene
Ferreira, Alexandre Menezes, Jean Carlos Cardoso, Jorge Gonçalves,
Magneide Maria, Rosineide Lima, Alexandre Lima Junior, Flávio
Ferreira, José Raimundo, Laedson Santiago, Renildo de 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 aos projetos de Lei Legislativo nº 012/2017,
Parecer de Comissão de Justiça e redação e de educação, obras e
serviços públicos favorável ao projeto de Lei Legislativo nº013/2017
– acolhendo a emenda modificativa nº001/2017 ao projeto de Lei

Legislativo nº013/2017, Moção de pesar – direcionada à família da Sr.
Nalva dos Santos, projeto de Lei Legislativo nº014, 015, 016/2017,
Projeto de Resolução nº 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011,
012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019/2017, Indicações nº 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/201. Passando para o
Grande Expediente, usaram da palavra os Edis: O vereador Flávio
Ferreira – saudou a todos, pediu cautela com debate na tribuna,
falou de sua preocupação com a população da Zona Rural, citou fato
ocorrido

na

gestão

passada,

citou

a

problemática

que

está

acontecendo em nosso país, lembrou que a aração de terra era pra
ter sido programada, onde diz ser erro não entregar sementes, falou
sobre a violência que assola nossa cidade e nosso país; o vereador O
vereador José Moreira – saudou a todos, colocou-se à disposição
do povo de serrinha, agradeceu ao secretário Misael Cunha Neto pelo
trabalho desenvolvido na comunidade de Rodagem, pediu que o povo
tivesse paciência com a gestão; A vereadora Rosineide Lima –
saudou a todos, falou de reunião que participou no sindicato com
movimento de mulheres, deixou sua insatisfação com ausência do
secretário de saúde, onde na pauta foi citada a problemática das
ambulâncias, saúde da mulher, prioridade com senha para a
comunidade rural, melhoria nos PSF, pedindo melhorias na educação
e na saúde; A vereadora Mariana Cunha – saudou a todos, pediu
que se evite embate pessoal na sessões, pediu ao secretário
melhorias na “Princesa do Agreste”, falou de indicação na pauta onde
busca melhorias para os idosos, citando Centro de atendimento para
os mesmos; o vereador Alexandre de Lima Júnior – saudou a
todos,

relatou

aumento

na

fatura

da

embasa

deixando

sua

indignação, agradeceu serviço na comunidade da Colina das
Mangueiras, pediu melhorias para a Av. ACM, falou de denúncias dos
coletivos Real, falando que estão cobrando passagem para os idosos;
o vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos, disse que a
ouvidoria do município não tem material para trabalhar, pedindo

providencias, pediu que os trabalhadores que prestam serviços à
prefeitura usem equipamento de proteção, exigiu da administração
que resolva a situação da UPA, pediu que o expresso cidadania volte
a atender, disse que o setor de marcação é o pior em atendimento; a
vereadora Edylene Ferreira – saudou a todos, falou de rumores de
greve do servidor municipal para buscar melhorias, lembrando que
falta material didático falou do piso salarial dos professores, entre
outras, pediu audiência pública o SISMO nesta casa e sec. de
educação para ajudar na negociação; o vereador Reginaldo Mota
– saudou a todos, falou das indicações de sua autoria para melhorar
a situação da população citando algumas delas, disse que poucas
máquinas não irão conseguir arar todas as terras, o vereador
Alexandro Menezes – saudou a todos, falou sobre o lançamento do
livro do serrinhense Ricardo Ismael, falou sobre indicação do dia do
ciclismo, falou que ainda não foi atingido 50% da meta da campanha
de vacinação, pedindo que a população idosa vá se vacinar; o
vereador Laedson Santiago – saudou a todos, discordou de fala de
vereador, onde fala da violência lembrando que a Polícia Militar está
fazendo o seu trabalho, porém não pode estar em todos os locais a
todo tempo, disse que para os serviços de limpeza de aguada solicitou
através de ofício, colocou como anda a situação dos carros-pipas na
distribuição de água; o vereador José Raimundo – saudou a todos,
falou de reunião com coordenador de Cultura e eventos falando do
empenho da coordenação, deixou sua indignação com a regulação,
pediu mobilização para acabar com a regulação; o vereador José
Reis – saudou a todos, falou da violência que assola nosso município
citando fato ocorrido em nossa cidade, falou de serviços da secretaria
de agricultura, pedindo paciência com a mesma, convidou a todos
para evento no tiro de guerra 06-0/4 com a presença do General, no
próximo dia 30, disse que o fardamento para as escolas já estão
sendo confeccionados; o vereador Renildo de Miranda – saudou a
todos, deixou seu repúdio com a falta de respeito da secretária de

agricultura para com os vereadores, disse que a mesma o acusou de
desvio de verba dizendo que acusar sem prova é crime, pediu que a
mesma apresente provas, falou de visita ao PSF do Saco do Moura,
pode observar uma infestação de pardais pedindo solução, falou do
péssimo serviço da empresa que construiu o PSF, pedindo que o
gestor possa punir a empresa, disse que em visita ao hospital
municipal pode verificar que a população estava sendo liberada por
falta de medicação, pediu melhorias nas estradas do município, disse
que lâmpadas novas estão queimadas pedindo qualidade no material;
o vereador Jean Carlos – saudou a todos, falou sobre a segurança
pública lembrando que é dever do estado, pediu a ajuda da Ronda
Rural dizendo que o estado não liberou, falou que alguns PSF foi
inaugurado irregularmente e dessa forma não tem como funcionar,
disse que as aragens de terra começarão

no próximo dia 24 do

corrente, lembrou que a gestão anterior deixou apenas 2 ambulâncias
lembrou o avanço da iluminação pública bem como confecção de
fardamento escolar, fez uma explicação sobre a situação da greve,
que poderá acontecer; o vereador Radson Rogério – saudou a
todos, parabenizou a secretária de agricultura em responder a
chamada dos vereadores, agradeceu à comunidade aqui presente,
agradeceu à iluminação do Subaé fazendo pedido para outras
comunidades. Na ordem do dia, foram colocados em discussão e
votação: Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável ao
projeto de Lei Legislativo nº 012/2017 – aprovada por unanimidade,
Parecer da Comissão de Justiça e Redação e da Educação, obras e
serviços públicos favorável à projeto de Lei do Legislativo nº013/2017
acolhendo a emenda modificativa nº 001/2017 ao projeto de Lei
Legislativo nº 013/2017 – aprovada por unanimidade, Moção de pesar
direcionada aos familiares da Srª Nalva dos Santos – 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 23 de maio de 2017. Em tempo,

onde se ler, na fala da vereadora Edylene Ferreira, presença do
SISMO, na verdade o SISMO na presente data não veio a esta casa.

