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Ata da Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú. As vinte horas
(20h00), do dia vinte e oito de março de dois mil e dezenove (28.03.2019), no Salão
Nobre da Câmara Municipal de lpiaú, teve inicio a 5a sessão ordinária de 2019.
Presente os vereadores: Alessandro Moreira de Jesus, Andreia Novaes de Oliveira,
Claudio Manoel Costa Nascimento, Edson Marques da Silva, Emerson Oliveira da
Silva, Erivaldo Carlos Oliveira Santos, José Carlos Bispo dos Santos, Josenaldo de
Jesus, Lucas de Jesus Santos, Naciel Ramos dos Santos, Orlando dos Santos
Ribeiro, Robson Fernando da Silva Moreira e Simone Coutinho Brito. O Presidente
Alessandro Moreira de Jesus, em nome de Deus, abriu a Sessão. Do Expediente
constou: Leitura e aprovação da ata da sessão do dia 21 de março de 2019. Ofícios
recebidos: do edil Naciel (no 10); da vereadora Simone (no 10); da COPEL (no S0).
lndicações not 13 a 19 dos vereadores. Houve alguns Requerimentos Verbais: O edit
Lucas solicitou que o Executivo encaminhe relação de todos os funcionários da
educação que receberam hora extra de 2017 ate hoje; e, que seja verificada a
situação das entidades que possuem convênio com o município, pois ate o momento
não receberam nada. A vereadora Simone solicitou que a Secretaria de Saúde
informe quais os serviços que estão sendo prestados, bem como, os exames que
estão sendo realizados por ela. O edil José Carlos solicitou moção de aplausos à pM,
em nome do Comandante Jocevã, pela palestra sobre segurança realizada na
comunidade, quarta-feira passada; e, moção de aplausos à Secretaria Nena Costa e
toda equipe do CRAS pelo evento dedicado às mulheres. O edil Orlando solicitou
moção de aplausos para o proprietário da Pró Padeiro por promover um curso de
qualificação à jovens carentes; e, uma moção de parabéns para Leninha Bomfim que
acabou de ingressar no curso de Direito. Todas as proposições foram aprovadas. A
tribuna foi cedida para a senhora Anita Grimaldi explanar sobre a campanha Março
Mulher. Da Ordem do Dia constou: Projeto de Lei do Executivo, no OO6t2O1g, qúe
"Concede isenção da COSIP a contribuinte classificado como rurat e dá outias
providências". O edil Lucas, pedindo para constar em ata, propôs ao Presidente que
seja realizada uma emenda ao Projeto solicitando que a prefeita restitua os valores
cobrados até o momento do públíco em que se destina. No entanto outros edis
discordaram desse pedido de emenda e, o Projeto foi votado e aprovado, em única
discussão, na íntegra, por unanimidade. Seguindo a Ordem do Dia, foram Votados e
Aprovados, em Primeira Discussão, os Pareceres e os Projetos de Lei do Legislativo
nc':00212019 que "Declara de Utilidade Pública Doce Mel Êsporte Clube"; OíStZOlg,
"lnstitui o dia municipal dos desbravadores"; 00612019, "Dispõe sobre a criação do
Projeto Cidade Limpa e dá outras providências"; OO7t2}1g, ;'Fica o poder exácutivo
autorizado a fazer o desmembramento do bairro Santa Rita no municipio de lpíaú-BA
e dá outras providências". Em seguida, foi franqueada a palavra aos edis para as
Considerações Finais. Na sequencia, nada mais havendo, o Presidente Alessandro
Moreira de Jesus, agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, encerrou a
sessão. Eu, Erivaldo Carlos Oliveira Santos, Primeiro Secretário, autorizei a servidora
Janecléa Santos lavrar a presente ata, seguindo rigorosamente o Ar1. 128 e seus
parágrafos do Regimento lnterno, que após lida e aprovada, é devidamente por mim e
pelo Presidente assinada. lpiaú,28 de março de 201g.
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