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Ata da Sessão solene de abertura dos trabalhos
legislativo do 1º período da Câmara Municipal de
Serrinha, estado da Bahia.
Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil de dezoito, as
dezenove horas na sede da câmara Municipal de Serrinha estado da
Bahia; aconteceu esta Sessão solene de abertura dos trabalhos
legislativo, sob a presidência do vereador Radson Rogério e com
presença dos seguintes vereadores: Reginaldo Damasceno, Flávio
Ferreira, Alexandre Lima Junior, Edylene Ferreira, Alexandro Menezes,
Jean Carlos Cardoso, Jorge Goncalves, José Raimundo, José Reis,
Laedson Santiago, Magneide Maria, Mariana Cunha, Reginaldo Mota,
Renildo de Miranda, Rosineide Lima, O mestre de cerimônia anuncia o
início da Sessão onde convida a todos para ocupar os seus assentos
bem como autoridades a compor a extensão da mesa diretora, e por
forca do Art. 2º combinado com o Art. 51 inciso V ambos do regimento
interno câmeral o presidente declara aberta a Sessão e convoca a todos
para de pé acompanharem a execução do Hino Nacional e do Hino de
Serrinha, em seguida a palavra foi franqueada aos vereadores por
ordem alfabética onde falaram da expectativa ao retorno das sessões
ordinárias lembrando que no período de recesso o trabalho não para,
citaram cada trabalho desenvolvidos neste período de recesso, falaram
a necessidade de intensificar mais ainda o trabalho neste ano de 2018,
fizeram algumas cobranças ao gestor deste município, disseram que
estão aqui para ajudar o desenvolvimento de Serrinha, A palavra foi
franqueada também as autoridades entre elas o procurador do
município Drº Ciro Novais onde representava o Prefeito Adriano Lima,
e o vice- Prefeito Adalberto Dutra Rocha ( Berg da Aragom) onde

pediram que os Edis façam projetos que ajudem no desenvolvimento
de nossa terra, pediram que fiscalizem a gestão, e se colocaram à
disposição desta casa no que for preciso, por fim os trabalhos foram
encerrados e para constar o 1º secretário mandou lavra a presente Ata
que depois de lida será assinada sala das sessões em 15 de fevereiro
de 2018.

