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Ata da 1ª Sessão Ordinária
do 2º período legislativo da
Câmara

municipal

de

Serrinha, estado da Bahia.
Aos oito dias do mês de agosto 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: Edylene Ferreira,
José Moreira, José Reis, Mariana Cunha, Reginaldo Damasceno,
Alexandre Lima Júnior, José Raimundo, Laedson Santiago, Renildo
Miranda, Reginaldo Mota, Alexandro Menezes, Jean Carlos, Jorge
Gonçalves, Magneide Maria. 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 aplausos, projetos de Lei
Legislativo nº 020, 021, 022, 023, 024, 025/2017, Indicações nº 229,
230, 231, 232, 233, 234, 235/2017. Passando para o Grande
Expediente, usaram da palavra os Edis: O vereador Jorge Gonçalves
– saudou a todos, deixou sua angústia pela falta de local adequado
para o acervo de Serrinha, lembrando que o acervo é a nossa história,
convidou a todos para reunião nesta casa com o tema de meio

ambiente e planos e ações da Secretario de Meio Ambiente pedindo a
presença de todos, agradeceu ao secretário de infraestrutura que
iniciou a iluminação na zona rural, pediu melhorias das estradas,
agradeceu ao prefeito por realizar arações de terras em nosso
município, solicitou a disponibilidade de máquinas para bater milho e
feijão, pediu uma atenção para a comunidade de Vila de Fátima; O
vereador Renildo de Miranda – saudou a todos, pediu melhorias na
comunidade de Isabel, entre elas, passagem de máquinas nas
estradas,

iluminação

pública,

solicitou

melhorias

para

outras

comunidades, entre elas praças, pediu 2 juízes para o campeonato
rural, lembrou a situação da seca em nosso município; O vereador
Jean Carlos – saudou a todos, iniciou dando respostas às demandas
dos vereadores, entre elas, a estrada de Isabel e a iluminação, falou
de serviço na rede de esgoto do Cruzeiro, Cidade Nova, entre outras,
falou da ajuda para o campeonato dos amigos, ajuda do executivo e
de alguns vereadores, falou da limpeza das aguadas, lembrando a
situação da seca. Em tempo, justificou as ausências dos vereadores
Rosineide Lima e Flávio Ferreira. Na Ordem do dia, foram colocados
em discussão e votação: Moção de aplausos direcionada ao Srº Henios
Dantas aprovadas por unanimidade e 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
08 de agosto de 2017.

