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Ata da sessão ordinária do sesiindo período lesislaíivo de dois mil e vinte e
um. Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um. no salão de
reuniões Pedro Ferreira Sobrinho, recinto da Câmara de Vereadores de Uauá,
Estado da Bahia, situado na Praça São João Batista n'^. 09. centro, realizou-se
a vieésima sétima sessão ordinária do secundo período lesislativo do corrente

ano. A sessão foi iniciada às nove horas e vinte minutos da manhã de quartafeira. e foi presidida pelo Vereador Rodriso Gonçalves de Souza Silva Presidente da Câmara, que ao verificar número lesai de Vereadores presentes,

invocou a proteção Divina e deu por aberta a sessão, constatando a presença
dos seguintes Vereadores: 01 — ADEMÁRIO OLIVEIRA DOMINGOS —
Vereador PDT - 1" Secretário; 02 - BRUNO H/AGO UMA MATOS Vereador PDT- 2"Secretário: 03- DEVSDETE FERREIRA DE SOUZA -

Vereador PCdoB; 04 - ADÍLíO MORAIS CARDOSO - Vereador PCdoB:
05 - IZANA LEILA CARDOSO GRANJA ROSA - Vereadora PDT: 06 -

JOSÉ ANTONIO DIAS NOGUIERA - Vereador PRB; 07 - JOSÉ
CORDEIRO DA SILVA - Vereador PSC. Além do Presidente acima

mencionado. Deixaram de comparecer a sessão os Vereadores: Genilson
Gonçalves Barbosa. João da Silva Carneiro e José Carlos Gonçalves Barbosa.
O senhor Presidente constatando a presença da maioria dos Vereadores que

compõem esta Casa Lesislativa. declarou aberta a visésima sétima sessão
ordinária, determinando a secretária da Casa, fazer a leitura da ata da sessão

ordinária realizada em 13/10/2021. Após a leitura o senhor Presidente
submeteu-a

em

discussão....

em

votação....

obtendo

aprovação

por

unanimidade dos presentes. Não havendo correspondência para ser lida, o
senhor Presidente deu início ao srande expediente, obedecendo ao artiso 53
do Resimento Interno destinando o espaço aos oradores inscritos e lideranças

ara fazerem o uso da palavra, tendo o Vereador Ademário Oliveira
ominsos requerido a inversão da pauta. O senhor Presidente submeteu o
'requerimento verbal em discussão... em votação... obtendo aprovação por

unanimidade dos presentes. Do resultado da votação, às nove horas e
quarenta e cinco minutos, o senhor Presidente deu início a Ordem do Dia,
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