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Atada sessão ordinária do sesundo período le2Íslativo de dois mil e vinte e um.
Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e um, no salão de
reuniões Pedro Ferreira Sobrinho, recinto da Câmara de Vereadores de Uauá.
Estado da Bahia, situado na Praca São João Batista n°. 09. centro, realizou-se
a visésima sessão ordinária do semndo período le2Íslativo do corrente ano. A
sessão foi iniciada às nove horas e vinte e cinco minutos da manhã de quartafeira, e foi presidida pelo Vereador Rodrigo Gonçalves de Souza Silva Presidente da Câmara, aue ao verificar número lesai de Vereadores presentes,
invocou a proteção Divina e deu por aberta a sessão, constatando a presença
dos sesuintes Vereadores: 01 ~ GENILSON GONÇALVES BARBOSA Vereador PL - Vice-Presidente: 02 - ADEMÁRIO OLIVEIRA DOMINGOS Vereador PDT - r Secretário: 03 - BRUNO HIAGO LIMA MATOS Vereador - PDT - 2^ Secretário: 04 - DEUSDETE FERREIRA DE SOUZA Vereador PCdoB: 05 - JOSE CARLOS GONÇALVES BARBOSA - Vereador
PRB: 06 - JOSE CORDEIRO DA SILVA - Vereador PSC: 07 - JOÃO DA
SILVA CARNEIRO - Vereador PRB: 08 - JOSE ANTONIO DIAS
NOGUEIRA - Vereador PRB: 09 - IZANA LEILA CARDOSO GRANJA
ROSA - Vereadora PDT: 10 - ADILIO MORAIS CARDOSO - Vereador
PCdoB.
Além do Presidente acima mencionado. O senhor Presidente
constatando a presença de todos os Vereadores que compõem esta Casa
Le2islativa, declarou aberta a vi2ésima sessão ordinária, determinando a
secretária da Casa fazer a leitura da ata da sessão ordinária, realizada em
25/08/2021. Após a leitura o senhor Presidente submeteu-a em discussão.... em
votação.... obtendo aprovação por unanimidade. Como não havia
correspondência vara ser lida, o senhor Presidente deu início ao 2rande
expediente, obedecendo ao arti20 53 do Re2Ímento Interno destinando o espaço
aos oradores inscritos e lideranças para fazerem o uso da palavra, tendo como
primeiro orador inscrito, às nove horas e quarenta e seis minutos. Basílio
Gomes Gonçalves -Presidente da Rádio Comunitária Luz do Sertão FM.
Iniciou saudando o senhor Presidente, senhores Vereadores e todos aue
^ acompanham através das redes sociais. Disse aue a Rádio Luz do Sertão FM é
Lma associação filantrópica da sociedade civil e não tem obrÍ2acão com
# nenhuma instituição a não/ ser que exista uma parceria. Falou, aue as
UAUÁ, a capital do bode.
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transmissões das sessões ordinárias foram feitas até o dia seis de abril, quando
o Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do nosso município veio se
pronunciar e falou aue foi cortado o seu pronunciamento da Rádio e fez uma
vistoria e constatou-se que não tinha nenhum problema técnico nos estúdios da
rádio e no momento o locutor Valdemir Batista veio nesta Casa para ver o que
estava acontecendo, mas precisava de um técnico para fazer uma vistoria
depois e não fez porque precisava de autorização. Afirmou que sempre esteve a
disposição desta Casa sem nenhum custo e disponibiliza um horário para a
Câmara fazer um prosrama, mas a transmissão das sessões não vai fazer da
forma aue estava sendo feita sem nenhuma contrapartida e ocupar o espaço da
rádio por três horas de sessão sem nenhuma contribuição não é iusto por aue, a
isreia para transmitir a missa tem sua contrapartida, como também outros
instituições contribuem, explicando aue não está pedindo salário e sim apenas
uma contrapartida porque a Câmara pa2a para fazer transmissão nas pásinas
sociais e não entende porque não pode contribuir com a rádio. Referiu-se ao
Vereador Ademário Oliveira, dizendo aue mentiu guando disse aue a direção
da rádio falou aue foi a Câmara aue deslisou o fio quando o Presidente do
Sindicato estava se pronunciando, poraue nunca falou isso e esse mesmo
Vereador fez ameaças em colocar a Rádio na justiça para obrisar a fazer as
transmissões das sessões e vai recorrer, mas o que for decidido vai cumprir.
Destacou o prosrama do locutor Valdemir Batista, por que fazem
questionamentos, mas é um prosrama sertaneio e não pode ter assunto político
e a rádio tem resras isual esta Casa que não pode se inscrever para falar e
ditar o horário. Informou que das doze às quatorze horas tem um espaço na
Rádio para qualquer político aue quiser se pronunciar no prosrama a hora do
bode. Nesse instante o Vereador Bruno Hiaso Lima Matos requereu a
prorrosacão da sessão. O senhor Presidente submeteu o requerimento verbal
em discussão... em votação... obtendo aprovação por unanimidade.
Continuando com a palavra o senhor Basílio disse aue está á disposição de
todos os Vereadores para sentar e conversar e chesar um consenso referente as
transmissões das sessões, pois acha melhor do que entrar na iustica como falou
, o Vereador Ademário Oliveira e se for realizada as transmissões vai ser feita
- por outros técnicos sem ffo. onde o controle vai ser só da rádio parg^ão
UAUÁ,a cap^l do bodo.
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ocorrer mais esse tipo de consíransimento. Ressaltou o pronunciamento do
Vereador Rodriso, quando disse que esta Casa deliberou vinte mil reais para a
Rádio Commitária Luz do Sertão FM, dizendo que não é verdade, pois são
recursos federais e isso é querer pesar carona nos recursos do soverno federal.
Concluiu dizendo que a rádio continua à disposição para dialosar e ter sua
contribuição como faz com todas as instituições. Finalizando o srande
expediente, às onze horas e cinquenta e cinco minutos, o senhor Presidente deu
início a Ordem do Dia. Para Publicação: Projeto de Lei do Executivo n°
13/2021 - Autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de comodato com a
COOPERCUC. Após a leitura o senhor Presidente declarou publicado. Neste
momento o Vereador José Carlos Gonçalves Barbosa requereu verbalmente a
redução dos prazos resimentais de dez para cinco dias, para que o projeto
possa ser votado na próxima sessão. O senhor Presidente submeteu o
requerimento verbal em discussão... em votação... obtendo aprovação por
unanimidade, informando ainda que o projeto citado fica a disposição nesta
Casa no prazo de cinco dias para análise e loso após será encaminhado as
Comissões Permanentes para emissão de parecer. Proieto de Resolução n°
07/2021- Concede Titulo de Cidadã Uauaense a Leidiane Mendes Vieira, de
autoria do Vereador José Carlos Gonçalves Barbosa. Após a leitura o senhor
Presidente declarou publicado, e informou que o proieto citado fica a
disposição nesta Casa no prazo de dez dias para análise e loso após será
encaminhado as Comissões Permanentes para emissão de parecer. Proieto de
Resolução
08/2021- Concede Titulo de Cidadão Uauaense a Pablo Gonzasa
dos Santos, autoria do Vereador Rodriso Gonçalves de Souza Silva. Após a
leitura o senhor Vice-Presidente declarou publicado, e informou aue o proieto
citado fica a disposição nesta Casa no prazo de dez dias para análise e loso
após será encaminhado as Comissões Permanentes para emissão de parecer.
Para Votação: Requerimento n"* 140/2021, requerendo do senhor Prefeito
Municipal - Marcos Henrique Lôbo Rosa, por intermédio da Secretaria
Municipal de Infraestrutura. a reforma da Escola Municipal São José na
Comunidade de Caldeirão dos Lalaus. de autoria do Vereador Adílio Morais
Cardoso. Após a leitura o senhor Presidente submeteu o requerimento em
cUscussão... em votação..., ob/endo aprovação por unanimidade. Requerimento
UAUÁ,a capi
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n'’ 141/2021, requerendo do senhor Prefeito Municipal - Marcos Henrique Lôbo
Rosa, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. aue faca a
poda das árvores do Distrito de Serra da Canabrava, de autoria do Vereador
Genilson Gonçalves Barbosa. Após a leitura o senhor Presidente submeteu o
requerimento em discussão... em votação.... obtendo aprovação por
unanimidade. Requerimento n° 142/2021, requerendo do Poder Executivo
Municipal de Uauá-Bahia. por intermédio da Secretaria Municipal de
Educação, aue disponibilize o Transporte Escolar, através do ônibus escolar,
também conhecido como “amarelinho ”, para fazer a linha da Fazenda Santana
até a sede deste município, aue passa pelas Fazendas Losradouro do Juvenal
Pedra Grande e Losradouro. como também das comunidades da resião de
Caldeirão da Serra (Caldeirão dos Lalaus, Caldeirão dos Cásados, Bonito.
Caldeirãozinho. Várzea D’ásua. Escondido. Serra da Besta. Ouricuri, Boa
Vista do Silvano, Marruá, Caladinho. Serra Grande e Poronhém) que estudam
no Colésio Edvaldo Machado Boaventura - Distrito de Serra da Canabrava. e
das Comunidades de Riacho das Pedras, Caratacá, resião de Curundundum,
Serra dos Campos Novos e Barrimida aue vem para o Colésio Estadual Nossa
Senhora Auxiliadora - CENSA e para o Centro Territorial do Sertão do São
Francisco II — Antônio Conselheiro - CETEP, transportando os alunos da rede
estadual do ensino médio, de autoria do Vereador Deusdete Ferreira de Souza.
Após a leitura o senhor Presidente submeteu o requerimento em discussão... em
votação..., obtendo aprovação por unanimidade. Indicação
18/2021,
indicando ao Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria
municipal de Infraestrutura. que faca o patrolamento e manutenção das
estradas vicinais da resião do Povoado de Caratacá: da BR-235 sentido a
Fazenda Caldeirão de Cima, passando pela Fazenda Fidelis até Bende2Ó da
Pedra, de autoria do Vereador Rodriso Gonçalves de Souza Silva. Após a
leitura o Vice-Presidente submeteu a indicação em discussão... em votação...,
obtendo aprovação por unanimidade. Indicação
19/2021, indicando ao
Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria municipal de
Infraestrutura, a construção de uma passarela na ponte aue fica localizada em
frente a 2arasem da prefeitura. E, Indicação n"* 20/2021, indicando ao Poder
ecutivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura,
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a implantação de um Posto de Saúde no Bairro das Populares. Ambas de
autoria do Vereador Bruno Hiaso Lima Matos. Após a leitura o senhor
Presidente submeteu as indicações uma a uma em discussão... em votação...,
obtendo aprovação por unanimidade. Indicação n° 21/2021, indicando ao
Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde,
disponibilizar um Médico para a resião da Fazenda Testa Branca, de autoria
do Vereador Rodriso Gonçalves de Souza Silva. Após a leitura o senhor VicePresidente submeteu a indicação em discussão... em votação..., obtendo
aprovação por unanimidade. Na oportunidade o Vereador Ademário Oliveira
Dominsos apresentou verbalmente indicação, indicando o senhor Prefeito
Municipal, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura, o patrolamento das
estradas vicinais das Fazendas: Poco dos Cavalos, Craitu. Caititu. Caraíba do
Néo e Riacho do Capim. O senhor Presidente submeteu a indicação verbal em
discussão... em votação..., obtendo aprovação por unanimidade. Ainda o
Vereador Ademário Oliveira Dominsos apresentou verbalmente Moção de
Aplausos ao senhor Felisbelo Dominsues Rosa, pai do Prefeito Marcos Lobo e
do Secretário Municipal de Saúde - Jorse Lobo, pelos 92 anos de idade aue irá
completar no dia dois de setembro do corrente ano. O senhor Presidente
submeteu a moção de aplausos verbal em discussão... em votação..., obtendo
aprovação por unanimidade. Também o Vereador João da Silva Carneiro
apresentou verbalmente indicação ao senhor Prefeito Municipal, por
intermédio da Secretaria de Asricultura, a recuperação do dessalinizador da
resião de Sítio do Tomaz e a revisão do Poco Artesiano da Fazenda Terra
Nova. O senhor Presidente submeteu a indicação verbal em discussão... em
votação..., obtendo aprovação por unanimidade. Nada mais havendo a constar
na ordem do dia, às treze horas e treze minutos, utilizou-se da palavra Izana
Leila Cardoso Grania Rosa - Vereadora PDT. Cumprimentou o senhor
Presidente, colesas Vereadores e a população de Uauá. Informou aue hoie
participou de um evento na clínica da Covid-19, iuntamente com o Secretário
de Saúde Jorse Lobo onde foi dado início a Campanha do Setembro Amarelo,
como tema a valorização a vida, fortalecimento do elo e prevenção ao suicídio.
Disse aue o suicídio é um fenômeno presente ao lonso de toda história da
umanidade. pois é um comportamento aue está vinculado a vários fatores aue
UAUÁ,a capitai dp bode.
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compõe a vida das pessoas pois a depressão, dependência química, transtorno
bipolar e outras doenças mentais podem levar ao suicídio se não for tratado, e
ainda apresenta uma atitude de extremo sofrimento e os dados da OMS no ano
de dois mil e dezenove revela que a cada quarenta sesundos uma pessoa pôe
fim a própria vida, diante disso é importante saber identificar alsuns sinais de
risco do suicídio para oferecer ajuda. Parabenizou a psicólosa RenL o
Secretário de Saúde Jorse Lôbo, Doutora Tânia e toda equipe da Casa da
Covid-I9 pela iniciativa de lembrar desse mês tão importante. Finalizou
asradecendo a todos pela atenção. Às treze horas e dezoito minutos, fez uso da
palavra José Antônio Dias No2ueira - Vereador PRB. Cumprimentou o senhor
Presidente, colesas Vereadores e toda população de Uauá. Falou que fica triste
porque as coisas não estão andando como as pessoas querem, citando como
exemplo a não transmissão das sessões pela Rádio Luz do Sertão FM e quem
perde é a população, pedindo aue seia loso resolvido essa questão. Referiu-se a
covid-19. que aumentou o número de mortes na Bahia, que todos tenham
cuidado, aue em nosso município iá são cinquenta e uma mortes,
parabenizando o Secretário de Saúde Jorse Lôbo por avançar na vacinação
com mais de dezesseis mil pessoas vacinadas com a primeira dose e mais de
sete mil com a sesunda dose. Agradeceu ainda ao Secretário de Saúde por
atender seu requerimento no atendimento médico na Fazenda Curundundum e
comunidade de Barriguda e o agente de saúde. Parabenizou o senhor Prefeito
Marcos Lôbo por estar trabalhando em todo município, patrolando as estradas.
Informou que recebeu a resposta de um oficio de solicitação de enersia elétrica
que vai ser liberado o projeto para várias localidades. Concluiu agradecendo a
atenção de todos. As treze horas e trinta minutos, fez uso da palavra Adílio
Morais Cardoso - Vereador PCdoB. Saudou o senhor Presidente, demais
Vereadores e todos aue acompanham pelas redes sociais. Referiu-se ao projeto
de sua autoria que foi aprovado nesta Casa por unanimidade, onde cobra
informações do Poder Executivo sobre a covid-19 e foi vetado pelo senhor
Prefeito e para sua supressa os Vereadores da situação entraram em
contradição e votaram a favor do Veto e o comportamento desses Vereadores se
torna estranho. Informou que o Deputado Zó consesuiu a reforma do Colésio
Jtrutura e esteve
'stadual Antônio Conselheiro com a construção de uma
T"
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com o Deputado, o qual lhe mostrou o tamanho do projeto e o Governador do
Estado vem em nossa cidade dar ordem de serviço. Disse ainda aue o Deputado
Zó foi um parceiro forte do ex-prefeito Lindomar e continua ajudando o nosso
município e lamenta que o Deputado ainda não tenha título de cidadão porque
tem vários serviços relevantes em todo o nosso município, mas fazer o projeto.
Falou que iuntamente com o Vereador Deusdete e Rosevaldo visitaram alsuns
órsãos do Estado e consesuiram um reservatório para a comunidade de São
Paulo e a CAR iá veio visitar o local do projeto aue brevemente o Deputado Zó
vai assinar o convênio para beneficiar toda resião. Destacou que a Secretaria
de Infraestrutura não tem planejamento e está fazendo trabalhos isolados nas
estradas e se as máquinas estão quebradas precisam ser consertadas Por aue o
POVO não asuenta mais. Falou aue na sessão anterior fez cobrança referente
aos poços artesianos que estavam sem funcionar e o Secretário de Agricultura
tem se esforçado, iá fez reparos em alsuns. parabenizando-o pelo trabalho aue
está desempenhando no município. Lamentou que em nove meses de sestão não
tenha um consultório odontolósico funcionando, pedindo ao Vereador
Ademário Oliveira aue fale com o senhor Prefeito para aue possa tomar
providências. Citou aue o Vereador Ademário Oliveira diz aue pessoas de
outros municípios estão pe2ado remédios no CAPS e isso lhe causa estranheza,
porque o povo procura e nunca encontra medicamentos. Finalizou a2radecendo
a tolerância do senhor Presidente. As treze horas e trinta e sete minutos, usou a
palavra Ademário Oliveira Domineos - Vereador PDT, Saudou o senhor
Presidente, colesas Vereadores e todos que acompanham pelas redes sociais.
Parabenizou todos os nutricionistas pelo seu dia. Informou aue a médica foi
hoje para a Fazenda Curundundum para ver o local de atendimento e vai
atender uma vez por mês e essa mesma Médica vai atender no PSF da Vila dos
Gomes todas as sesundas-feira. Disse aue o senhor Prefeito está fazendo todos
os esforços para providenciar a máquina para a recuperação das estradas.
Parabenizou o senhor Prefeito pelo desempenho da reforma do Colésio Antônio
Conselheiro. Asradeceu ao Governador Rui Costa por atender o requerimento
do senhor Prefeito Marcos Lôbo com assinatura da libracão da manta asfálíica
para a principal avenida de nossa cidade e iá se encontra para publicação o
.asfalto das Praças seu Ademar e São João Batista e até amanhã sairá também a
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publicação da construção da escola do Povoado São Paulo, uma escola
completa de srande porte. Falou que a Clínica de Fisioterapia está com srande
demanda e atendendo muito bem e iá solicitou um fisioterapeuta para fazer
atendimento domiciliar em pessoas acamadas. Assegurou que o Prefeito
Marcos Lôbo iá melhorou muito o município, citando como exemplo a reforma
do hospital municipal uma obra muito boa para fazer um atendimento de
qualidade como Uaitá merece. Explicou aue a escola do Distrito de Serra da
Canabrava não foi dada continuidade porque os recursos foram defasados, mas
o senhor Prefeito iá está resolvendo. Comunicou que o nosso município foi
contemplado com um dentista e o senhor Prefeito iá está providenciando para
iniciar e atender a todos. Concluiu Asradecendo o senhor Presidente pela
tolerância. As treze horas e cinquenta e sete minutos, utilizou-se da palavra
Deusdete Ferreira de Souza - Vereador PCdoB. Saudou o senhor Presidente,
demais Vereadores, servidores desta Casa e todos que acompanham pelas redes
sociais. Disse aue na última sexta-feira esteve presente na Conferência de
Assistência Social e participou de uma palestra com Mana Pinho, que
contribuiu como cidadão e construiu proposta mas tem um srande dessaste do
SUAS com o soverno atual. Comunicou aue participou de uma roda de
conversa na APAE na Conferência da Semana Nacional das Pessoas com
Deficiência Intelectual e Múltiplas com a presença da Diretora Telma, o senhor
Prefeito, Vereador Rodriso, dentre outras autoridades e foi muito bem
conduzida por todos que fazem parte da citada associação. Relatou aue
apresentou requerimento pedindo providências para o transporte escolar
estadual, para a localidade de Santana, Caratacá e resião, que os alunos estão
sem poder vir assistir aula e existe uma parceria do Governo Estadual com o
município que através de lei recebe os recursos para os alunos da rede estadual
e 0 Governador Rui Costa iá transferiu a primeira parcela no valor de mais de
sessenta mil reais e iá está providenciando para liberar a sesunda parcela, é
importante aue o senhor Prefeito cumpra e coloque os transportes para
funcionar, porque os alunos não podem ser prejudicados. Falou que foi em
busca de informação sobre o sezundo kit escolar e foi informado aue colocaram
o aviso de licitação e o próximo vai ser composto de somente seis itens de
pf-odutos da A2ricultura Familiar, uma dúzia de banana, batata doce, suco de
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soiaba, um quilo de abóbora e um quilo de aipim e isso é muito pouco, pedindo
aiie coloque mais alimentos comercializados, porque prometeram em campanha
que iria ler até franso e tem certeza que a administração vai passar por srande
constransimenlo na entresa, pedindo ao Secretário de Educação João Alves
aue melhore esses kits. Concluiu dizendo que foi questionado sobre os
pasamentos referente aos transportes escolares com altos valores pago do mês
de maio com quase quarenta mil reais, por aue não houve aula e nem
transporte escolar rodando e precisa pesquisar para saber onde o Secretário de
Educação sastou esse dinheiro. Como não havia mais nenhum Vereador para
fazer o uso da palavra, o senhor Presidente declarou encerrada a sessão
ordinária determinando fazer a lavratura da presente ata aue contém 09
pásinas. 21.123 caracteres com espaços, 304 linhas, e aue após lida e aprovada
vai assinada por todos os Vereadores que se encontrarem presentes.
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ADEMÂRIO OUVJ^á^OMINGOS
rSe\eláho ■ PDT
BRUNOmiAGO LIMA MATOS
2“ Secretário - PDT
JOÃO DA SILVA C
mo
Vea A^
M - PI
DEVSDiJfE I-T.Ii^IRA DE SOUZA
Vereador - PCdcst^
JOSÉ CORLmRO DA SILVA
/ Vereador -,PSC
'

mé.

IZANA IMA
Vereador - PDT

SO GRANJA ROSA

JOSÉ-AMiUÒ DIAS
ADÍLIO Mmm CARDOSO
Vereador mRÓíáB
JOSÉJl

GONÇAjÃ^E^JiARBOSA
^ "^VA^ador - PRB

UAUÁ, a capitai do bode.
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