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Sessão Solene de Abertura do 2º Período Legislativo do ano
de 2018
Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, as dezenove
horas na sede do poder Legislativo de Serrinha estado da Bahia,
aconteceu esta Sessão solene de abertura dos trabalhos do 2º período
Legislativo do ano de 2018, sob a presidência do Vereador Radson
Rogerio e com a presença dos seguintes vereadores: Alexandre Lima
Junior, Flavio Ferreira, José Raimundo, Laedson Santiago, Renildo de
Miranda, Reginaldo Mota, Alexandro Menezes, Jean Carlos Cardoso,
Jorge Goncalves, Magneide Maria, Rosineide Lima, Edylene Ferreira,
José Moreira, José Réis, Mariana Cunha, Reginaldo Damasceno, O 1º
Secretario anuncia o início da Sessão solene de abertura dos trabalhos
Legislativo do 2º período e convida a todos os vereadores e autoridades
a ocuparem, seus lugares O Srº Presidente declara aberta a Sessão
onde convoca todos a ficarem de pé acompanharem a excursão do Hino
Nacional e o Hino de Serrinha, em seguida os vereadores usaram a
tribuna e desejaram boas-vindas a todos, falaram que os trabalhos não
pararam neste recesso e pediram união dos vereadores para que os
trabalhos sejam executados com o apoio de todos, perdiam que os
projetos aqui votados e aprovados realmente saia do papel, solicitaram
que a gestão olhe a necessidade do povo, pediram que os vereadores
sejam bem recebidos nas secretarias e setores da gestão, lembrando
que o papel do vereador é fiscalizar, usou da palavra autoridades
presentes que deixou seu apoio aos vereadores deixando seus votos
de bom trabalho nesse 2º período legislativo e por fim todos fizeram
suas considerações finais e os trabalhos foram encerrados e para

constar o 1º secretario mandou lavra a presente Ata que depois de lida
será assinada, Sala das Sessões em 02 de agosto de 2018.

