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Ata da 25º Sessão Ordinária
do 2º Período Legislativo da
Câmara
Municipal
de
Serrinha, Estado da Bahia.

Aos vinte e três dias do mês de novembro 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 Ver. Radson Rogério e com a presença dos seguintes vereadores: o
Ver. Alexandre Lima Júnior, Fernando Sena, José Raimundo, Laedson
Santiago, Renildo de Miranda, Reginaldo Mota, Alexandro Menezes,
Jean Carlos Cardoso, Jorge Gonçalves, Magneide Maria, Rosineide
Lima, Edylene Ferreira, José Moreira, José Reis, Mariana Cunha,
Reginaldo Damasceno. O Sr. Presidente declara 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 Aplauso – direcionada ao Drº Rui
Carlos Barato, Indicações nº 317/2017, Projeto de Resolução nº
023/2017, Passando para Grande Expediente, usaram da palavra os
Edis: A Vereadora Rosineide Lima – saudou a todos, falou sobre o
encontro que aconteceu no SENTRAF, onde relataram sobre a violência
contra as mulheres, fez um valioso relato sobre a situação; O

Vereador Fernando de Sena – saudou a todos, falou sobre viagem
a Salvador, onde buscou melhorias para Serrinha, falou sobre aumento
de gasolina no país lembrando do Cartel que aqui acontece, falou sobre
o belo trabalho desenvolvido pelo Secretário, Misael Cunha Neto,
parabenizando o mesmo; O Vereador Alexandre Lima Júnior –
saudou a todos, falou sobre campeonato que ocorreu em nossa cidade,
lembrou o campeonato do lixo, pediu que a telefonia TIM possa
melhorar seu trabalho no Estado da Bahia, destacou o dia 20 de
novembro, dia da consciência negra, destacou também a linda festa da
Semana da Cultura citando a importância do mesmo; O Vereador
Alexandre Menezes – saudou a todos, falou sobre projetos de sua
indicação na pauta de hoje explicando cada um deles; O Vereador
Renildo de Miranda – saudou a todos, parabenizou o Sindicato dos
Trabalhadores pelo evento, onde tratou sobre violência contra as
mulheres, pediu melhorias nas estradas dos municípios; O vereador
Jean Carlos – saudou a todos, falou sobre debate que aconteceu nesta
Casa de forma chula pedindo que todos tenham cautela com o que fala
na tribuna pedindo ao vereador Renildo de Miranda que se retrate com
os vereadores e esta Casa Legislativa, parabenizou a organização da
Semana da Cultura e movimentos sociais em relação ao dia 20 de
novembro, dia da Consciência Negra. Não havendo Ordem do Dia, a
Sessão foi encerrada e para constar, o 1º Sec. mandou lavrar a
presente Ata, que depois de lida será assinada na sala das Sessões em
23 de novembro de 2017.

