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Ata da 6º sessão ordinária do
1º

período

legislativo

da

Câmara Municipal de Serrinha,
Estado da Bahia.

Aos quatorze dias do mês de março 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
Cardoso, Reginaldo Mota, Renildo 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, moção de repúdio
direcionada à PEC nº 287 – reforma da previdência social. Indicações
nº 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051/2017. A palavra foi
franqueada ao sec. Misael Cunha Neto, onde veio falar sobre a situação
que o mesmo encontrou a secretaria, falou das dificuldades
encontradas e através de slides mostrou os trabalhos que vêm
desenvolvendo. Passando para o grande expediente, usaram da
palavra os vereadores: O vereador Alexandre Júnior – saudou a
todos, agradeceu a limpeza do colégio Dalva Nogueira, disse que José
Carlos não está sozinho, e se colocou à disposição do mesmo, citando
a importância do esporte, em especial o futebol, pediu um fórum

esportivo, falou de sua indicação para escola de vôlei, onde a mesma
já foi aceita; O vereador José Moreira – saudou a todos, agradeceu
ao secretário Misael Cunha Neto pelos pedidos aceitos e realizados,
citando alguns, citou o trabalho de alguns vereadores e secretários,
disse que Serrinha só está crescendo, pediu união dos vereadores; A
vereadora Edylene Ferreira – saudou a todos falou do belo trabalho
desenvolvido pelo secretário Misael Cunha Neto , voltou a falar sobre
a zona azul citando os trâmites dos projetos dizendo que toas as
cobranças terão que ser devolvidas, lembrando da audiência pública
que irá acontecer próximo dia 04 do corrente mês; O vereador José
Raimundo – saudou a todos, falou do trabalho desempenhado pelo
secretário Misael Neto, porém deixa sua indignação com algumas
secretarias que não funcionam como deveriam, pediu que as pessoas
que trabalham nas secretarias tratem o povo com carinho, deixou seu
repúdio; A vereadora Mariana Cunha – saudou a todos voltou a falar
sobre o preço do combustível em nossa cidade, lembrando que a nossa
cidade é a que têm os preços mais elevados, disse ser contra a PEC da
previdência, falou sobre a questão da zona azul deixando sua opinião,
agradeceu o trabalho do secretário Misael Neto à frente da secretaria;
A vereadora Magneide Maria – saudou a todo, parabenizou
Jaqueline pela passagem do seu aniversário, disse ser contra a PEC da
reforma da previdência, falou do movimento que irá acontecer contra
a PEC, disse ser um absurdo o preço do combustível e do botijão de
gás em nossa cidade, falou sobre a situação da merenda escolar
dizendo que foi averiguar tal denuncia e que acredita que esse
problema já era para ter sido resolvido, falou do belo serviço prestado
pelo sec. Misael Cunha Neto; A vereadora Rosineide Lima – saudou
a todos, falou sobre a saúde básica para as mulheres cobrando alguns
exames e cobrando também o resultado desses exames, falou de
pedido para a cobertura da quadra da Rodagem, pediu que os
secretários façam também os pedidos dos vereadores de oposição,
pediu limpeza e varredura nas praças, pediu que sejam tirados os lixos
das lixeiras; O vereador Jorge Gonçalves – saudou a todos, disse
que o vereador tem que trazer para cá os sentimentos do povo, disse
que ficou marcada a frase do vereador José Raimundo onde diz que as
pessoas que trabalham nas secretarias precisam tomar um curso de
boas relações, falou sobre a importância do campeonato dos amigos
colocando-se à disposição do Sr.º José Carlos, parabenizou o secretario
Misael Cunha pelo trabalho desenvolvido à frente da secretaria, pediu
uma ação de plantio de arvores em nossa cidade, disse que o SENAI
veio através do ex prefeito Osni e que o prefeito Adriano recebeu e era

para dar continuidade a esta obra; O vereador Alexandre Menezes
– saudou a todos, falou da importância do campeonato dos amigos
colocando-se à disposição do Sr.º José Carlos, citou um equívoco que
aconteceu com o basquete, pediu que o departamento de trânsito fique
atento com os semáforos, no que concerne aos mesmos ficarem no
sentido atenção depois de um certo horário, falou sobre o quanto os
vereadores são contra a PEC da reforma da previdência, deu parabéns
ao sec. Misael Neto pelo trabalho desenvolvido pelo mesmo; O
vereador Laedson Santiago – saudou a todos, disse não ser bom de
debate e sim de executar e tentar resolver o problema, citou a situação
do lixo na comunidade da URBIS dizendo que deixou alguns conselhos,
porém a população não colabora e pediu que o povo faça a sua parte,
agradeceu pelo trabalho que o secretario Misael Cunha Neto vem
desenvolvendo à frente da secretaria, pediu audiência para tentar
resolver a situação dos preços abusivos do combustível; O vereador
José Reis – saudou a todos agradeceu a doação do terreno pelo
empresário Vardinho para a implantação do SENAI citando a
importância do mesmo em nossa cidade, falou sobre eventos no
tribunal de contas parabenizando Plínio Carneiro Filho, falou sobre
início de obras na BR 116 para a duplicação da mesma, disse que
acredita que a situação do campeonato dos amigos era para ser
resolvido, parabenizou a agilidade na execução de algumas obras no
nosso município; O vereador Renildo de Miranda – saudou a todos,
disse que espera que o problema do campeonato dos amigos seja
resolvido, voltou a cobrar planejamento das maquinas e carros pipas
lembrando da situação da seca, disse que a secretaria tem dinheiro
para contratar funcionários, porém tem obrigação de colocar água para
o povo, pediu a convocação do sec. de agricultura para prestar
esclarecimento sobre sua secretaria, disse que a população está sendo
muito prejudicada por não poder comercializar seus produtos, pediu
uma explicação: “o que vai fazer com a UPA??”, disse que todos devem
se unir contra a PEC da previdência; O vereador Jean Carlos –
saudou a todos, voltou a falar que todos os órgãos deveriam estar
cientes do que acontece em relação a UPA, todos já estão cientes,
precisão de recursos para a abertura da UPA, disse que sobre a seca o
prefeito Adriano está em busca de melhoras para amenizar a situação,
disse que não tem como não cobrar da antiga gestão, pois está no
período de transição, lembrando de verba que foi bloqueada por falta
de um pequeno ato, falou do bom trabalho desenvolvido pelo sec.
Misael Cunha, lembrando que os outros também estão desenvolvendo
um bom trabalho, falou da audiência da zona azul dia 04 de abril; O

vereador Radson Rogério – saudou a todos, falou da importância do
SENAI, citou a quantidade de cursos comprados para o SENAI, falou
de audiência pública em homenagem a mulher, falou que o vereador
busca melhorias para a população, disse que qualquer pessoa à frente
de um órgão tem que tratar bem a população; o sec. voltou à tribuna
e deu resposta às perguntas dos vereadores. Na ordem do dia foi
colocado em discussão e votação moção de repúdio – direcionada à
PEC nº287, reforma da previdência social – aprovada por unanimidade,
e por fim, os trabalhos foram encerrados e para constar o 2º sec.
mandou lavrar a presente ata que depois de lida será assinada na sala
das sessões em 14 de marco de 2017

