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Ata da 29º Sessão Ordinária
do 1º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, as
dezessete horas na sede do poder legislativo de Serrinha Estado da
Bahia, foi realizado esta Sessão Ordinária sob a Presidência do
Vereador Radson Rogério Pires da Silva, e com a presença dos
seguintes vereadores: 1º Vice- Presidente José Réis da Silva, 1º
Secretário Alexandro dos Réis Menezes, 2º Secretário Laedson Santos
Santiago, Edylene Lopes Ferreira, Renildo de Miranda, Jorge Gonçalves
de Oliveira, Flávio Ferreira Gomes, Reginaldo de Oliveira Mota, Jean
Carlos Cardoso Silva, Magneide Maria de Oliveira, José Moreira de
Souza Filho, José Raimundo Barbosa dos Santos, O Sr.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 apresentados correspondências diversas, Lei Nº 1.189,
1.190/2018, Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável ao
projeto de Resolução Nº 030, 031/2018, Parecer da Comissão de
Justiça e Redação favorável as indicações Nº 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106/2018, Projeto de Lei Legislativo Nº 013, 014/2018, Projeto
de Lei do Executivo Nº ;009, 010/2018, Passando para o Grande
Expediente usaram das palavras os Edis: A Vereadora Edylene
Ferreira – Saudou a todos, pediu que a população se faça mais
presente nas Sessões até para cobra dos vereadores, deu boas vindas
a sua assessora Amanda filha de Gildo Amado que também trabalhou
nesta casa, citou a importância da caminhada ada paz, questionou
verbas que vem para o coletivo LGBT porem diz que a gestão não se

reúne com os mesmos, disse que não tem muito o que comemorar em
Serrinha devido a tanto descaso da gestão, citou o aumento de 30%
para a bolsa família, O Vereador Renildo de Miranda – Saudou a
todos, parabenizou a organização do Forró da FUNASA, deixou sua
preocupação com falta de prestação de contas por parte da gestão
enquanto isso a gestão trouxe um cidadão que está sendo julgado pela
lava jato pré candidato Lucio Vieira Lima, disse que esse formato de
comemoração dos 142 anos de Serrinha é no mínimo estranha, falou
que não acreditava que o prefeito viesse a esta casa pois estava
marcado uma prestação de contas com o mesmo, lembra que nada
tem para comemorar com o descaso da gestão, Na Ordem do dia foram
colocados em discursão e votação: Lei Nº 1.189, 1.190/2018Aprovado por da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto
de unanimidade, Parecer Resolução Nº 030, 031/2018 – Aprovada por
unanimidade, Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável as
indicações Nº 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106/2018- Aprovada por
unanimidade, Por fim os trabalhos foram encerrados e para constar o
1º Secretario mandou lavra a presente Ata que depois de lida e
aprovada será assinada, Sala das Sessões em 14 de junho de 2018.

