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(Decima quarta) sessão ordinária. As 20h (vinte horas), do dia

06/06/2019 (seis de junho de dois mir e dezenove), compareceram ío sarao
Nobre da câmara Municipar de rpiaú, os senhores úereadores ALESSÁNDRo
MOREIRA DE JESUS, ANDRÉIA NOVAES DE OLTVEIRÀ, CI-ÂUOIO
MANOEL COSTA NASCIMENTO, EDSON MARQUES DA SILVA; EIUÉNSON
glt_vEl[A DA S|LVA, ERTVALDO CARLOS OL|VE|RA SeNiOS, .tóéÊ
CARLOS BISPO DOS SANTOS, JOSENALDO DE JESUS, LUCAS DE
JESUS SANTOS, NACIEL RAMOS DOS SANTOS, ORLANDO ôOS SATTOSRIBEIRO, ROBSON FERNANDO DA SILVA MOREIRA E SIúONE
COUTINHO BRITO. Havendo número regimental e em nome de Deus, o
senhor Presidente, Vereador Alessandro Moreira de Jesus, declarou aberta apresente sessão ordinária. Em seguida, executou-se o Hino do Município delpiaú e realizou-se a leitura da Bíblia. Ato contínuo, convidou o servidorAlexandre Ferreira dos santos paru fazer a reitura do pEeuENo
EXPEDIENTE, realizando a reitura da ata da sessâo anterior. A vereadora Andréia
Novaes de oliveira solicitou que fosse retificada a ata da sessão do dia
3010512019 para se incruir que foi soricitado a retirada de pauta oo pioÉto o" n"
1312019 de autoria do poder Legisrativo, a retificação e a ata ,"f"rid" toidpgl-Tflq-rptovada pelo senhor presidente. Em contiÁuação foi rido a rndicaçãon 05212019 do Senhor Vereador Robson Fernando da silvã Moreira ; os Ofíciosrecebidos: da COPEL no. 074 e O76t2O1g de autoria do poder Executivo; e convite
encaminhado pero senhor Tito da cruz , à tramitação no Legislativo com a reitura
dos projetos de Lei no 0i8/2019, de autoria àa vereadôra simone coutinho
Brito, que "DispÕe sobre a isenção da taxa de inscrição em concursos puÉri"o,
municipais ás pessoas cadastradas no registro brasileiro de doadores de
medula óssea" ( REDoME); no 0i9/2019, de áutoria do senhor vereador Lucasde Jesus santos, que "fica obrigatório o poder Executivo, corocar um
funcionário da secretaria de Educação em cada ônibus para 

""orpánn* o.pacientes que fazem tratamento de saúde em outro municipio, e dá outrasprovidências"; no 020/2019, de autoria do senhor Vereador'Lucas de Jesus
santos,. que "fica obrigatório o poder Executivo, disponibilizar uma enfermeira
ou tecnico de enfermagem em cada ônibus para acompanhar os pacientes que
fazem tratamentode saúde em outro municipio, e dá outras prorroen"iár,,; n"
021120'|9, de autoria do senhor Vereador Emerson oriveira da sirva, que ,,

dispÕe sobre o direito a horário especial ao servidos público municiápl' que
tenha cônjuge, filho ou dependente com deÍiciência de quarquer naturezã e dá
outras providências",sendo encaminhados para as comissões competentes. oVereador Edson Marque_s. da. sirva soricitou que fosse corocadà ãÃ- ó"rt" oProjeto de Lei n" 01112019, que ,,Fixa os vencimentos dos Àgãntes
comunitários de saúde e Agente de Endemias, nos termos em que p"r""-ntr, 

"Lei Federal no 13.708t2018, atterando o anexo tda Lei tvtunicipat'n;ã.áza e
autoriza o pagamento da diferença correspondente ao reajuste de vencimentosdos respectivos profissionais do municipio de rpiaú/bahia, reÍerente ao
retroativo de janeiro de 20'lg a maio de 201g', e foi colocado tambem o projeto
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de Lei no 01812019 que "cria a ouvidoria Geral do município de lpiaú e da
outras providências nos termos. o presidente solicitou o prazo regimental de
15( quinze) minutos para que fosse discutido e as comissões dê justiça e
finança exarassem o parecer. A Vereadora Andréia Novaes de oliveira
presidente da comissão de justiça absteve de assinar no parecer. Após o tempo
determinado foi colocado em votação sendo aprovado pelo senhor presidente,
à oRDEM Do DIA os projetos de Lei no oo9/20í9 que;'dispõe sobre proibição
de apelo ao consumo nos estabelecimentos públicos e privados da educação
básica";e 010/2019 que "dispõe sobre a identificação dos animais de
propriedade privada e dá outras providências os quais serão encaminhados
para sanção do Executivo. Em REDAÇÃo FINAL, foi concedido a palavra aos
edis para as considerações Finais. o vereador Josenaldo de Jesus, falou que está
procurando alternativa para a resolução do problema da água da Fazenda do povo; o
vereador Emerson oliveira da silva, através da sua mãe Jertrudes transmitiu o seu
respeito pelos agentes comunitários por mais essa conquista, solicitou ainda uma
moção de parabéns a enfermeira olinda e também agradeceu e parabenizou a
Valzinho pelo belo trabalho efetuado na zona urbana do município; o Vereador
Erivaldo carlos oliveira santos parabenizou ao senhor José carlos de Jesus e
a senhorita Aloisia Xavier Arcanjo pelo inicio de relacionamento e também falou
da importância da aprovação dos projetos para o municipio solicitando também
providências quanto a água da Fazenda do povo e do Centro de
abastecimento; o Vereador Robson Fernando da silva Moreira falou das
votações dos projetos, resaltando a democracia; a Vereadora Andréia Novaes
de oliveira agradeceu a toda equipe e também a prefeita Maria das Graças
pelo incentivo do Mutirão de cirurgias que tem acontecido no municipio
agradecendo também ao presidente pela coorência de ter colocado os dois
projetos em votação;o vereador Naciel Ramos, comentou sobre a importância
de debates na casa, o qual sempre será em prol a melhoriasdo munrcipio,
1olr9ltou uma moção de repúdio a empresa prestadora de serviços a embasa a
TUBUMIS, solicitando assim da Embasa uma fiscalização máis rígida com a
mesma, pediu ainda uma moção de parabéns ao senhor Eunício Marinho de
Araújo;o vereador claúdio Manoel costa Nascimento, relatou que a reforma do
centro de abastecimento será este ano ainda, pois a empresa que dará
continuidade se apresentou essa semana a prefeitura, parabenizou os agentes
de- endemias pelo reajuste e o senhor Normando suarez e equipe pelas
reformas das escolas, ainda em sua fala contou do intuito da prefeita em trazer
o banco da sEFM para o municipio;o vereador orlando santos Ribeiro,
agradeceu a todos os edis pela aprovação e interpretação dos projetos
resaltando assim que sempre será em prol do povo; o Vereador Lucas de
Jesus santos,disse para Íazer valer a democracia e que as fiscalizações
deveriam ser feitas em todas as gestões,inclusive na da atual prefeita Maria
das Graças, discorreu também sobre o DESENBAHIA; A Vereadora simone
coutinho Brito,solicitou uma moçâo de parabéns a Juiza Mariana spiner e a
Promotora Mariana Araújo Líborio, resaltou também sobre a precariedade da
saúde no município. Nada mais havendo, o senhor presidente, Vereador
Alessandro Moreira de Jesus, agradeceu a presença de todos e, em nome de
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Deus, encerrou a sessão. Eu, Erivardo carros oriveira santos, primeiro
secretário, autorizei a servidora Georgina santos Mendes lavrar a presentà ata,
seguindo rigorosamente o art. 12g e seus parágrafos do Regimento lnterno,
que após lida e aprovada, é devidamente por miú e pelo presi-dente assinada.
lpiaú, 06 de junho de 20',l9.
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