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Ata da 7º Sessão Ordinária do
2º Período Legislativo da
Câmara Municipal de Serrinha
Estado Bahia

Aos treze dias do mês de setembro 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 Vice-Presidente Reginaldo
Damasceno Santana, 2º Secretário Laedson Santos Santiago, Renildo
de Miranda, Rosineide da Silva Lima Souza, Jorge Gonçalves de
Oliveira, Flávio Ferreira Gomes, Mariana Cunha Vilalva Ribeiro,
Reginaldo de Oliveira Mota, Jean Carlos Cardoso Silva, José Moreira de
Souza Filho, José Raimundo Barbosa dos Santos, Alexandro Lima
Araújo Junior, 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, Projeto de Lei do Legislativo Nº37,
38/2018, Parecer da Comissão de Justiça e Redação e de Educação
Obras e serviços públicos favorável Projeto de Lei do Executivo Nº
012/2018, Moção de Aplauso em homenagem ao dia 12 de setembro
dia municipal da Capoeira, Moção de Pesar direcionada a família do
saudoso Anderson Fernandes, Lei do Executivo Nº 015, 016/2018,
Indicações Nº 137, 138, 139, 140, 141, 142/2018, Passando para o
Grande Expediente usaram das palavras os Edis: O Vereador Flávio
Ferreira- Saudou a todos, parabenizou o desfile cívico, parabenizou o

Srº Luiz da bicicleta pelo evento do fogo simbólico, parabenizou
Carlinhos e Vardinho Serra por mais uma vaquejada, parabenizou o
Srº José Carlos pelo campeonato dos amigos citando a competência do
mesmo, agradeceu o termino da instalação da quadra do Cajueiro bem
como extensão de rede elétrica para a comunidade de Serra Grande,
O Vereador Reginaldo Damasceno- Saudou a todos, voltou a falar
sobre o pátio de Serrinha deixando sua indignação, falou sobre o
Detran de Salvador falando que o mesmo se aproveitou da situação do
evento, pediu esclarecimento do representante do pátio de Serrinha,
O Vereador Reginaldo Mota- Saudou a todos, falou sobre a morte
de uma pessoa ligada ao vereador, parabenizou a organização do
desfile de 7 de setembro, parabenizou a família Serra pela vaquejada
de Serrinha, cobrou iluminação pública, pediu melhorias na saúde, O
Vereador José Raimundo- Saudou a todos, deixou sua insatisfação
com Detran por blites realizada em nossa cidade, lembrou que a
vaquejada traz renda para nossa cidade, parabenizou a secretaria de
Ação Social pelo trabalho desenvolvido, O Vereador, Renildo de
Miranda- Saudou todos, convidou a todos para feira comunitária na
localidade de Saco do Moura, parabenizou a organização da festa de
vaquejada lembrando que movimenta o comércio deixou suas
condolências à família Cardoso lembrando o falecimento do pai do ex
prefeito Osni Cardoso, falou de lista de localidade onde já foram feita
a iluminação pública dizendo que tem algo errado pois na lista tem
local na lista que ainda não foi feita, solicitou unidade satélite para
comunidade rural, falou de pavimentação que precisa de reparo, citou
computadores que estão abandonados pedindo que seja revisto a
situação, Na Ordem do dia foram colocados em discursão e votação:
Projeto de Lei do Legislativo Nº37, 38/2018- Aprovado por
unanimidade,
Parecer da Comissão de Justiça e Redação e de
Educação Obras e serviços públicos favorável Projeto de Lei do
Executivo Nº 012/2018- Aprovado por unanimidade,
Moção de
Aplauso em homenagem ao dia 12 de setembro dia municipal da
Capoeira- Aprovada por unanimidade, Moção de Pesar direcionada a
família do saudoso Anderson Fernandes- Aprovada por unanimidade
Lei do Executivo Nº 015, 016/2018, Indicações Nº 137, 138, 139, 140,
141, 142/2018- 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 13
de setembro de 2018.

