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Ata da sessão solene de abertura dos trabalhos do 1º
período legislativo da Câmara Municipal de Serrinha –
Estado da Bahia.

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete,
às dezenove horas na sede da Comarca Municipal de Serrinha, estado
da Bahia, aconteceu esta sessão solene de abertura dos trabalhos
legislativos sob a presidência do vereador Radson Rogério Pires da
Silva, e com a presença dos seguintes vereadores: Alexandre Lima
Souza Júnior, Alexandro dos Reis Menezes, Edylene Lopes Ferreira,
Flávio Ferreira Gomes, José Reis da Silva, Jean Carlos Cardoso Silva,
Jorge Gonçalves de Oliveira, José Raimundo Barbosa, Laedson Santos
Santiago, Mariana Cunha Vilalva, Renildo de Miranda, Reginaldo de
Oliveira Mota, Reginaldo Damasceno Santana, José Moreira de Souza
Filho. O mestre de cerimônia anunciou o início da solenidade, onde o
presidente declarou aberta a sessão solene de abertura dos trabalhos
ordinários do 1º período de legislatura de 2017 da câmara municipal
de Serrinha. O primeiro secretário convida as autoridades eclesiásticas,
civis e militares presentes ou representadas a comporem a mesa. O
presidente convoca a todos para, de pé, acompanharem a execução do
hino nacional e do hino de Serrinha. A palavra foi franqueada aos

vereadores, em ordem alfabética, onde agradeceram a oportunidade,
disseram o quanto Serrinha precisa melhorar, colocaram-se a
disposição da população, falaram do trabalho desempenhado por cada
vereador, parabenizaram o presidente da casa pela rápida reforma,
fizeram também agradecimentos diversos, usaram da palavra também
as autoridades presentes nesse momento, colocaram-se à disposição
dos vereadores bem como da população. O presidente Radson Rogério
também usou a tribuna, disse que é vereador não só dos seus eleitores,
mas de toda a população serrinhense, colocou-se à disposição de
todos, citou a sua disposição para trabalhar e seus projetos que muito
ajudaram a nossa cidade, por fim os trabalhos foram encerrados e para
constar o 1º secretário mandou para o presidente a Ata, que depois de
lida será assinada na sala das sessões em 17 de fevereiro de 2017.

