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Ata da 19a (décima nona) sessão ordinária, realizada no dia 22 de agosto de
2019, no salão nobre da Câmara Municipal de lpiaú. Às 20h (vinte horas),
presentes os seguintes Vereadores: ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS,
ANDRÉh NOVAES DE OLIVEIRA, CúUDIO MANOEL COSTA
NASGIMENTO, ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, EDSON
MARQUES DA SILVA, EMERSON OLIVEIRA DA SILVA, 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 em nome de Deus
declarou aberta a sessão, êffi seguida convidou o Vereador Josenaldo de
Jesus para a leitura da bÍblia. Ato contínuo o Senhor Presidente convidou para
compor a mesa o pároco da Paróquia da lrmã Dulce, Padre Edilson e o ex
Vereador Nasser Borges em continuaçâo convidou o Servidor Alexandre
Ferreira dos Santos para fazer a leitura do PEQUENO EXPEDIENTE
realizando a leitura da ata da sessão anterior que após lida e posta em votação,
foi declarada aprovada por todos, passando então para a leitura dos Ofício no
05120í9 subscrito pelo senhor Carlos Eduardo Cardoso Macedo - Diretor da Escola
Dom Bosco; ofícios no 0í4/20í9 oriundo da APLB, subscrito pela sre Tatiane Eça
Rodrigues Ramos, ainda no pequeno expediente, foram formulados 20 (vinte)
requerimentos verbais, sendo uma moção de parabéns ao Pastor da lgreia
Mundial Leandro Ferreira Brito, pelo trabalho social desenvolvido no município;
a Senhora Flávia Andrade, Rebeca Dias santos e Antonio José Batista por mais
um ano de vida, autoria do Vereador Alessandro Moreira de Jesus; Thales
Cairo Ferreira, Roque Jesus Oliveira, Raquel Pereira e Maildes Silva por
completarem mais um ano de vida, de autoria do Vereador Josenaldo de Jesus;
Assessora Carla Patrícia de autoria da Vereadora Simone Coutinho Brito; Ao
Doutor Felipe Campos pelo relevante trabalho desenvolvido a comunidade
através da Clinica São Roque, de autoria do Vereador Erivaldo Carlos Oliveira
Santos; Sônia Sueli Nogueira e Paulo Almeida por seu aniversário de autoria do
Vereador Emerson Oliveira da Silva; boas vindas ao Diretor do Hospital do
Estado Alexandro Miranda autoria do Vereador Orlando dos Santos Ribeiro.
Moção de Pesar a Família do paratleta Jakson Silva, autoria da Vereadora
Simone Coutinho Brito; a familia do Srs José Lourenço, autoria do vereador
Edson Marques da Silva; Ao Poder Executivo, a secretaria de lnfra Estrutura a
pintura do quebra - molas na Avenida Lauro de Freitas, e a diretoria de Trânsito
que fizesse um trabalho de observação e reserva de vagas para os portadores
especiais, de autoria do Vereador Naciel Ramos dos Santos; reposição da
pintura nas faixas dos pedestres na praça do cinquentenario e mediaçôes, de
autoria da Vereadora Andréia Novaes de Oliveira; a diretoria de trânsito verificar
se o ponto de táxi da Praça Virgílio Damasio está em funcionamento, pois a
reclamação está constante no que diz respeito a ausência dos mesmos;
autorização da Prefeita na liberação de um técnico de saúde para acompanhar
os pacientes a salvador,i3l?l'fi"33"J*??$xli::ilr de Jesus, o Presidente
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colocou em votação todos os requerimentos, ofícios lidos que foram aprovados.
Em continuação O senhor Presidente solicitou a leitura dos P§etos, que foi
dado seguimento P§eto de Lei No 022120í9 de autoria do Poder Executivo
"DispÕe sobre a alteração na redação dos artigos 34,35,4A,41 e 44 da Lei
Municipal no 2.23712016 e dá outras providências". Projeto de Lei No 024/20í9
do Poder Legislativo de autoria do Vereador Robson Fernando da Silva
Moreira que "DispÕe sobre a instituição do dia Municipal de Combate â
lntolerância Religiosa lpiaú-Bahia". Resolução No 00í/20í9 de autoria do
Vereador Lucas de Jesus Santos que "Concede a Medalha do Mérito da
segurança pública Cap. Milton Pinheiro dos Santos, ao Sre Lucas Albues Alves
Dantas", Resolução ne 00il20í9 de autoria do vereador Lucas de Jesus
Santos que "Concede a Medalha do Mérito da Educação Salvador da Matta a
Sre Vilma Eliana da silva Santos" foi colocado em votação sendo aprovado por
todos. Seguiu-se com à ORDEM DO DIA o P§eto de Lei 01U2019 de autoria
do Poder executivo, .PROAJA - Programa de Alfabetização de Jovens e
Adultos de lpiaú e dá outras providências"( Segunda discussão); Projeto de Lei
no 0í 512019 de autoria do Poder Executivo que 'lnstitui o Codigo de Ética
Pública a administração Direta e lndireta do Município de lpiaú e dá outras
providências" ( segunda discussão) o Presidente colocou em votaçáo sendo
aprovado por todos e encaminhados para as Comissôes Competentes; Projeto
de Lei n' 02112Aí9, de autoria do Poder Executivo que "autoriza o chefe do
Poder Executivo do Município de lpiaú a iazer doação de tereno no Baino Vila
lrmá Dulce" o Senhor Presidente concedeu a Tribuna do Legislativo, para o
Pároco Padre Edilson, o qual falou sobre o objetivo do projeto e da importância
da lgreja Católica no bairro, que através dos p§etos sociais será de grande
valia na construção de uma sociedade mais justa e fraterna(primeira
discussão),o Vereador Claúdio Nascimento solicitou que o Projeto fosse
aprovado em votação única, pedido aprovado, o Presidente colocou em
votação juntamente com o Parecer da Comissâo de Justiça sendo assim
aprovado por todos por acordo de lideranças e encaminhado para a sanção do
Executivo; Projeto de Lei No A2512019 de autoria da Mesa Diretora "
Estabelece o piso salarial minimo dos Servidores Públicos no âmbito do
Município de lpiaú - Bahia e dá outras providências" (primeira discussão);
Projeto de Lei No 026/20í9 de autoria da Mesa Diretora " Dispõe sobre o
Reajuste Salarial dos Servidores do Poder Legislativo do Município de lpiaú,
Estado da Bahia( primeira discussão) o Presidente colocou em votaçâo única
os pareceres da Comissão de Justiça e os projetos, sendo aprovados por
acordo de liderança por todos. Em continuação o Presidente concedeu a

Tribuna Livre ao Ex vereador Nasser Barros por 10 (dez) minutos que foi breve
em seu discurso afirmando que o vereador e o parachoque da administração
pública e que acompanha o trabalho dos vereadores através das sessões e
pelas redes sociais desejando assim sucesso a todos os
vereadores.Sucessivamente a tribuna foi também ocupada pelo Vereador
Edson marques por 10 (dez) minutos, usou da sua fala para solicitar do
Executivo um empenho para resolver o problema do centro de abastecimeto.
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Também solicitou a Mesa da Casa para que se convoque a diretoria da Atlantic
Nickel para prestar esclarecimentos a respeito das contratações de trabalho,
ressaltou o seu descontentamento a respeito da Diretoria do HGI ser
novamente de pessoas de outros municípios, e aproveitou pra solicitar que o
Novo Diretor Sro Alexandro Miranda, seja convidado pela Câmara para falar
sobre o seu plano de administração, encerrou o Vereador. Em seguida, foi
concedido a palavra aos edis para as ConsideraçÕes Finais. Com o término das
discussôes, nada mais havendo, o Senhor 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 Georgina Santos Mendes lavrar a presente ata, que após lida e
aprovada, é devidamente por mim e pelo Presidente assinada. lpiaú, 22 de
agosto de 2019.

Erivatdo."r\#-u[á]-*rt:]n,o, de Jesus
Primeiro Secretário
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