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Ata

da

23º

Sessão

Ordinária do 1º período
legislativo
Municipal

da
de

Câmara
Serrinha,

Estado da Bahia.
Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às
dezessete 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: Alexandro
Menezes, Rosineide Lima, Magneide Maria, Jorge Gonçalves, Jean
Carlos Cardoso, Edylene Ferreira, José Moreira, José Reis, Mariana
Cunha, Reginaldo Damasceno, Laedson Santiago, Reginaldo Mota,
José Raimundo, Renildo de Miranda, 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: Parecer da Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento favorável ao projeto de Lei do Executivo nº 004/2017,
projeto de Lei do Legislativo nº 012, 013, 017, 018, 019/2017,
parecer da Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento
favorável ao projeto de Lei do executivo nº001/2017, parecer da
Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento favorável
ao projeto de Lei do Legislativo nº 016/2017, Parecer da Comissão de

Justiça e Redação favorável ao projeto de lei legislativo nº016/2017,
Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de
Resolução nº003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013,
014, 015, 016, 017, 018, 019, 021/2017, Parecer da Comissão de
Justiça e Redação favorável às indicações nº180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198/2017, Projeto de Lei do Executivo nº 003/2017, Projeto de
Resolução nº 020/2017, Indicações nº199, 200, 201, 202, 203/2017,
Projeto de Lei Legislativo nº 020, 021, 022/2017, usou da palavra o
secretário de saúde, onde atendeu ao chamado da Câmara e prestou
esclarecimento sobre sua secretaria, através de slide, deixou sua
mensagem. Passando para o Grande Expediente, usaram da palavra
os Edis: O vereador Reginaldo Mota – saudou a todos, agradeceu
a explanação do secretário de saúde, agradeceu ao gerente da
embasa, onde em reunião foi pedido extensão de rede de água,
solicitou ao Secretario Misael Cunha Neto, que dê continuidade ao
melhoramento das estradas; A vereadora Edylene Ferreira –
saudou a todos, pediu que a Secretaria de educação venha a esta
casa explicar a sua pasta, disse que o problema da saúde é mundial,
questionou ao secretário de saúde por que ainda tem P.S.F. Fechado,
questionou o valor do convênio da Santa Casa e qualquer valor do
Ferreira Filho, questionou se o hospital Santa Cecília vai realmente
abrir; A vereadora Magneide Maria – saudou a todos, disse que
confia na competência do secretário, pediu que os chamamentos
venham resolver os problemas na saúde de Serrinha, pediu que se
resolva os problemas das cirurgias em nossa cidade, pediu a abertura
do P.S.F.Do Tanque Grande, agradeceu ao gerente da EMBASA por
citar trabalho para a nossa cidade; O vereador José Moreira –
saudou a todos, disse que acredita na administração do prefeito
Adriano Lima, agradeceu ao Sec. Misael Cunha pelo trabalho
desenvolvido à frente de sua secretaria, pediu calma à população
dizendo que a administração será a melhor de todos os tempos; O
vereador Alexandre Lima – saudou a todos parabenizou o Sec.
Alexandre pelas palavras, disse estar feliz com o pacto feitou com
outras cidades, bem como a disponibilidade de dois dias da semana
para atendimento à Zona Rural na regulação, agradeceu ao Secretario
Misael Cunha pelo trabalho realizado na Zona Rural, agradeceu ao
Diretor de esporte por atender ao pedido do fórum esportivo em nossa
cidade, deixou sua felicidade com benefícios que aconteceram em
nossa cidade através da EMBASA; O vereador José Raimundo –
saudou a todos, parabenizou o secretario de saúde pelas respostas

dadas aos vereadores e à população em serviço da saúde, pediu que
outros secretários também respeitem os vereadores, falou de atleta
que irá representar Serrinha no México pedindo apoio para o mesmo;
A vereadora Mariana Cunha – saudou a todos, falou sobre projeto
de sua autoria do dia do ciclista em nossa cidade, parabenizou o
Secretario de saúde pela explanação do mesmo na tribuna lembrando
de fala do mesmo, parabenizou o secretário Misael Cunha Neto pelo
trabalho desenvolvido à frente daquela secretaria; O vereador Jorge
Gonçalves – saudou a todos, parabenizou o secretário de saúde pela
coragem de fazer gestão, questionou o secretario de saúde sobre as
medidas que está tomando para a reabertura da UPA lembrando que
se não reaberta o estado irá pegar de volta os equipamentos,
questionou se está sendo tomada alguma medida para melhorar o
expresso cidadania; A vereadora Rosineide Lima – saudou a todos,
pediu ao sec. Misael Cunha que aumente a rotatória no bairro da
rodagem, falou de reunião que participou, onde o tema foi sobre
mulheres, bem como reunião que falou sobre a população LGBT,
parabenizou evento que aconteceu na rodagem sobre o tabagismo,
questionou qual a maneira que o secretário está fazendo para
aumentar o número de ambulâncias e se as mesmas podem ser
locadas até o término do processo licitatório, questionou sobre o
serviço de glaucoma, pediu explicação; O vereador Alexandro
Menezes – saudou a todos, parabenizou o secretario pela explanação
na tribuna, questionou sobre organização, sobre lista única, falou
sobre indicação de sua autoria para mudança na alimentação para os
obesos, hipertensos na merenda escolar; Laedson Santiago – saldou
a todos parabenizou o sec. pela postura à frente da secretaria
demonstrando sua vontade de Serrinha ser Cidade Modelo na saúde,
falou de sua felicidade para médicos na Comunidade Malhada do Alto;
O vereador Reginaldo Damasceno - saudou a todos, pediu que se
faça Comissão com os vereadores de Biritinga e Barrocas para colocar
poste de atendimentos nestas cidades, parabenizou o Sec. Mizael
Cunha Neto pelo belo trabalho desenvolvido, parabenizou o sec. de
saúde pela transparência nos dados dizendo ser lá do trabalho
mesmo, lembrando que a saúde só irá melhorar; O vereador José
Reis – saudou a todos, parabenizou o secretário pela transparência
na secretaria, falou de evento no Tiro de Guerra 06-014
parabenizando o prefeito, falou de reunião com a EMBASA e serviço
que a mesma fará em nossa cidade, falou sobre a importância do
chamamento público; O vereador Renildo de Miranda – saudou a
todos, parabenizou a Sr. Zilda, que esteve em Brasília reivindicando

os direitos dos trabalhadores, disse que o Sec. apresentou o que foi
pedido nesta casa e por isso o parabeniza, questionou, digo, disse não
compreender comentários em rádio sobre a convocação de
secretários nesta casa dizendo que foi acusado de ladrão em rede
social e tem provas do mesmo, questionou o Sec. de saúde sobre a
regulação e a exposição da população na rua pedindo respostas,
questionou sobre a abertura do Manoel Antunes; O vereador Jean
Carlos – saudou a todos, agradeceu ao Coronel pela visita no TG 06014, falou sobre serviços de carros-pipas em nossa cidade, agradeceu
o gerente da EMBASA pelos serviços que acontecerão em nossa
cidade, agradeceu ao Sec. de agricultura pela aração de terra já está
acontecendo, parabenizou o vereador Reginaldo Damasceno no que
concerne a ponto de atendimento do TER em outras cidades,
parabenizou o Sec. de saúde pela belíssima explanação na tribuna
lembrando das dificuldades que passou nessa secretaria, porém diz
confiar no trabalho do secretário, O vereador Radson Rogério –
saudou a todos falou sobre visita do General em nossa cidade, citou
também de viagem à Brasília, onde buscou melhoras dos carros-pipas
no abastecimento de água em nossa cidade, parabenizou o Sec. de
saúde e sua equipe, onde parabenizou também o prefeito pela
escolha, falou sobre técnicos da Secretaria de agricultura, o Sec.
voltou à tribuna e respondeu aos questionamentos dos vereadores.
Na ordem do dia, foram colocados em discussão e votação: Parecer
da Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamentos
favorável ao Projeto de Lei do Executivo nº 004/2017 – aprovada por
unanimidade, Projeto de Lei Legislativo nº 012/2017 – aprovado por
unanimidade, Projeto de Lei legislativo nº 013/2017 – aprovado por
unanimidade, Parecer da Comissão de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento favorável ao Projeto de Lei do executivo
nº001/2017 – aprovada por unanimidade, Parecer da Comissão de
Justiça e Redação favorável ao projeto de Lei Legislativo nº014/2017,
Parecer da Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento
favorável ao projeto de Lei Legislativo nº 016/2017, Projeto da
Comissão de Justiça e Redação favorável ao Projeto de Resolução nº
003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015,
016, 017, 018, 019, 021/2017, Parecer da Comissão de Justiça e
Redação favorável às indicações nº 180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198/2017, por fim, os trabalhos foram encerrados e para constar, o
primeiro secretário mandou lavrar a presente ata, que depois de lida
será assinada na sala das sessões em 30 de maio de 2017. Na fala da

Vereadora Rosineide Lima – visitou, participou do movimento de
mulheres negras da Bahia juntamente com movimento das mulheres
Negras Dandara.

