Câmara Municipal de Lajedo
Casa Vereador José Vital dos Santos
ATA DA 4ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAJEDO-PE

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e
um no salão de reuniões da Câmara Municipal de Lajedo, Estado de
Pernambuco, às dezesseis horas, teve lugar à quarta reunião ordinária
do primeiro período legislativo, sob a presidência do vereador Flaviano
Assis de Andrade, que solicitou do segundo secretário, a verificação do
quórum.Foi constatada a presença de todos os vereadores e o
presidente solicitou da primeira secretária a leitura das matérias do
expediente, o que passou a ser feito pela seguinte ordem: PROJETO DE
LEI 07 DO VEREADOR FLAVIANO QUINTINO, PARA TRANSFORMAR EM CALÇADÃO
A 19 DE MAIO, NOS DOMINGOS E FERIADOS.INDICAÇÃO 12 DE AUTORIA DO
VEREADOR JÚNIOR RURAL, SOLICITANDO A AQUISIÇÃO DE MAIS UM VEÍCULO
PARA O TFD.INDICAÇÃO 17 DE AUTORIA DO VEREADOR JUNINHO DA BANCA,
REIVIDICANDO A CONCLUSÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO LOTEAMENTO ÁGUA
VIVA.INDICAÇÃO 21 DO VEREADOR JOSÉ LUCIANO, SOLICITANDO A COBERTURA
DA QUADRA DO CANTINHO.INDICAÇÃO 30 DO VEREADOR JOÃOZINHO CD,
SOLICITANDO O CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM VILELA.INDICAÇÃO 37 DO
VEREADOR LUCIANO DA SAÚDE, SOLICITANDO A REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO/EOU SELEÇÃO PARA ACS E ACE – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E
AGENTES COM. DE ENDEMIAS.INDICAÇÃO 39 DO VEREADOR BETO DA VILA,
REIVINDICANDO UMA UBS PARA O LOTEAMENTO FERNANDES.INDICAÇÃO 48 DO
VEREADOR CARLOS ALEXANDRE, REIVINDICANDO A CONSTRUÇÃO DO
CALÇAENTO, SANEAMENTO DO LOTEAMENTO DA PRATA.INDICAÇÃO 56 DO
VEREADOR ADELSON ENFERMEIRO, SOLICITANDO O CALÇAMENTO, SANEAMENTO
E ARBORIZAÇÃO DA RUA AGDA HONORATO.INDICAÇÃO 60 DE AUTORIA DA
VEREAORA HELENA QUINTINO, SOLICITANO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE
ABASTECIMENTO DÁGUA, ÁGUA PARA TODOS, PARA OS SÍTIOS LAGOA DO SALOBRO,
LAGOA DO MEIO, BOI BRANCOS,CUPIM E OUTROS.INDICAÇÃO 64 DA VEREADORA
ARACELLI, SOLICITANDO A IMPLANTAÇÃO DE UMA UBS NA UNIDADE PRISIONAL DE
LAJEDO.REQUERIMENTO 09 DE AUTORIA DA VERADORA HELENA QUINTINO E
VEREADORES, CONVOCANDO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PRESTAR
ESCLARIMENTOS SOBRE OS PROTOCOLOS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO.Finalizado

este tempo, foi iniciado o pequeno
expediente e o vereador Evandro sugeriu que cada vereador usasse
os microfones individuais para ter mais segurança.O vereador Adelson
perguntou quando voltará as aulas.Comentou que muitos contratos não
foram renovados e as pessoas estão esperando.Solicitou o envio de
ofício ao secretário de obras pedindo a reforma da praça de eventos,
pois está muito deteriorada.O secretário de obras tem acelerado os
trablhos.Está feliz que os seus pares estiveram com a secretária de
saúde, Socorro Duarte, a mesma é uma pessoa muito aberta.Opinou
que espera de Luciano que a frente dos ACS, a vacina seja mais
acelerada.Presenciou muitos agentes trabalhando em pleno meio
dia.Pediu para enviar ofício também para o secretário pedindo EPis para
os Garis. Não tendo mais vereador inscrito, foi concedido intervalo de
dez minutos. Após este tempo, foi iniciado a ordem do dia, onde o
presidente colocou em discussão dos vereadores as indicações lidas no

expediente. Os vereadores autores das indicações usaram a palavra,
justificaram os pedidos e em seguida o presidente as colocou em
votação as quais foram aprovadas por unanimidade.Em discussão o
Requerimento 09 da vereadora Helena Quintino/Vereadores,
convocando a Secretária de Educação para prestar esclarecimentos sore
os protocolos de retorno as aulas.Luciano falou da reunião que
participou com a Secretária de Educação para tratar dos protocolos para
início das aulas.Essa convocação é importante porque todos os
vereadores
estão
sendo
cobrados.E
serão
apenas
esclarecimentos.Evandro opinou que concorda que todos os secretários
devem prestar contas a Câmara, Porém, um requerimento é uma
convocação, por isso discorda.Alexandre e Aracele, concordaram
porque os pais serão informados de como será o início das aulas,
etc.Em seguida, o presidente colocou o requerimento em votação, o
qual foi aprovado por 10 votos favoráveis e 01 abstenção do vereador
Evandro Couto. Prosseguindo, o presidente
colocou em 2ª.
Discussão, o Projeto de Lei 01 do vereador Luciano da Saúde, o
qual oferta com um dia de folga os funcionários públicos no dia do
aniversário.Não teve discussão foi aprovado por unanimidade.Em 2ª.
discussão o Projeto de Lei 03/2021, de autoria do Vereador
Luciano da Saúde, criando o programa remédio em casa.O presidente
parabenizou o autor e mesmo sendo lei, este programa
já foi
implantado na gestão passada.Adelson prarabenizou o autore existem
muitos remédios que poderá fazer parte da lista.Alexandre concordou,
parabenizou o Autor, mas lembrou que na Gestão Rossine este
programa foi implantado e tem uma grande quantidade de pessoas que
são atendidas.A seguir o projeto foi posto em votação e aprvado por
unanimidade.Finalizada a discussão das matérias, foi iniciada as
explicações pessoais, o vereador Juninho da Banca abordou o
número grande de casos de covid e está assustado.Estiveram hoje com
a secretária de Saúde e foram tiradas algumas dúvidas sobre a
vacinação.Ainda tem 24 vacinas que ainda podem ser usadas.Lajedo já
vacinou mais de 600 pessoas.Parabenizou a secretária de saúde pela
acolhida e agradeceu as dúvidas que foram tiradas.Vai sugerir o
aumento de cotas para ultrassonografias, principalmente das
obstretas.Questinou também o número de médicos nas UBS e das onze
unidades, só tinha médico em sete. Luciano da Saúde opinou que as
discussão devem ocorrer de forma madura e está feliz que a casa está
conseguindo avanças sem radicalismos.Agradeceu a acolhida da
Secretária de saúde e de Educação e colocou-se a disposição.Aracelli
informou que em conversa com a coordenadora do PNI e com a
Secretária de Saúde, Socorro, todos querem tomar a vacina alegando
que são de linha de frente.Mas devemos ter o bom senso, porque é
fisioterapeuta e anda não se vacinou.Não é o munícipio que é culpado e
sim porque não existe a quantidade de vacinas suficientes.Temos que

conscientizar a população.Esta pandemia ainda vai demorar, mas
tamém não podemos culpar a pandemia por tudo.As vezes alguma USB
fica sem médico por conta da questão de horário do próprio
médico.Visitou o centro de regulação e gradativamente os atendimentos
estão voltando.Temos que procurar soluções.Poderiamos marcar uma
reunião com todos os vereadores darem sugestões e não apenas só
cobrar da secrtária.O presidente falou que devem discutir também
sobre as aglomerações como no Socorro.Mas o momento é difícil e
precisam sentar em outro momento para conversar com as outras
autoridades. Luciano propôs esta casa se antecipar e fazer esta
discussão interna sore o Covid e depois com o prefeito e secretaria,
poderem analisar e juntos contribuir com a diminuição desses
casos.Enfatizou que sem partidarismo estão discutindo Vidas. A
vereadora Aracelli opinou que devem tomar providencias urgentes e
medidas mas drásticas e seria bom essa casa fazer uma reunião com os
treze vereadores.O presidente marcou uma reunião para o dia
primeiro de fevereiro as dez horas da manhã
com todos os
vereadores.Alexandre sugeriu convidar o secretário de segurança.O
presidente opinou que primeiro irá reunir com todos os vereadores e
formar uma comissão de vereadores de enfretamento ao Covid.A
vereadora Helena comentou que a vacina trás mais segurança, mas
está preocupada com este avanço da covid.É uma questão mundial e
temos que ter essa reponsasbilidade.Não teve covid mas tem medo de
contrair.A preocupação dos vereadores é com a vida.Estamos perdendo
pessoas queridas.Temos que passar essas dificuldades e voltar ao
normal.Temos duas rádios que poderiam ser utilizadas.As pessoas tem
que entender que todos devem se preocupar com o outro e se unirem
para esse enfrentamento. Estiveram com a secretária de saúde e foram
bem acolhidos.Vamos cuidar dos nossos e o psicológico das pessoas
está abalado.Lutar pela sobrevivência e que esta comissão de
vereadores seja formada para que tenhamos uma ação com unidade,
sem partidarimo.Esta casa tem gente comprometida e que o melhor
para a população. Não tendo mais vereador inscrito e nada tendo mais
a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, marcou a reunião
para o dia dois de março as dezesseis horas e em nome de DEUS
encerrou a sessão.E eu Linete Nunes de Albuquerque, Secretária Geral,
lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por
mim, pelo Sr. Presidente e todos os vereadores presentes. Sala das
Sessões da Câmara Municipal de Lajedo, em vinte e três de fevereiro de
dois mil e vinte e um.

