
*§ a.*.

_r,r-, râJ'iAn* rÁ$§rrrpÀr. ôr SERVIçO PÚBLICO MUNICIPAL

ffi I P uru ffig: qffÀr;,8#;%I"^oo! 
crurno

Ata da 22a (vigésima segunda) sessão ordinária, realizada no dia 19 de
setembro de 20i9, no salâo nobre da Câmara Municipal de lpiaú. As 20h (vinte
horas), presentes os seguintes Vereadores: ALESSANDRO MOREIRA DE
JESUS, ANDRÉN NOVAES DE OLIVEIRA, CúUOIO MANOEL COSTA
NASCIMENTO, ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, EMERSON
OLIVEIRA DA SILVA, JOSENALDO DE JESUS, JOSÉ CARLOS BTSPO DOS
SANTOS, LUCAS DE JESUS SANTOS, NACIEL RAMOS DOS SANTOS,
ORLANDO DOS SANTOS RIBEIRO e ROBSON FERNANDO DA SILVA
MOREIRA. O Presidente em nome de Deus declarou aberta a sessão, êffi
seguida convidou o Vereador Lucas de Jesus Santos para íazer a leitura da
bíblia, em continuação convidou o Servidor Alexandre Ferreira dos Santos para
fazer a leitura da ata da sessão anterior, feita a leitura, votada e aprovada por
todos. Ato contínuo PEQUENO EXPEDIENTE, leitura dos Ofícios no í84,189 e
Copel no 1í 112019 oriundo do Poder Executivo; ofício no 0812019 enviada pela
lgreja Assembléia de Deus representado pelo presidente Pastor Elias Pedro da
Conceição; ofício no 05/2019 encaminhada pela Vereadora Simone Coutinho
Brito; ofício no 05/2019 enviado pelo Conselho Municipal de Política Cultural,
através do Presidente José Américo da Matta Castro; Constaram ainda as
lndicações no 067, 068, 069, 070, de autoria do Vereador Erivaldo Carlos
Oliveira Santos, ainda no pequeno expediente, o Presidente colocou em
votação todos os ofícios, convite e indicações, requerimentos verbais lidos que
foram aprovados por todos. A seguir foi feita a leitura do Projeto de Lei no

02312019 do Poder Executivo, "Autoriza o Poder Executivo proceder ao
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de lpiaú, para o
Exercício Financeiro de 2019, abertura de Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 4.200,00(quatro milhÕes e duzentos mil reais), da forma que indica
e dá outras providências", houve o pedido aprovado para que o Projeto fosse
votado em única votação. O Presidente colocou em discussão o Projeto e o
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos e Serviços Públicos, após
discussão, o Presidente colocou em votação o Projeto que foi aprovado por 09
(nove) votos a favor e 01(um) contrario. Em seguida, o Senhor Presidente
cedeu a Tribuna do Legislativo, por 10 (dez) minutos, ao Vereador Orlando dos
Santos que foi breve em dizer que está muito feliz com todos os benefícios que
tem conseguido na sua luta diária para melhorias da população de lpiaú, disse
ainda que O Legislativo junto com o Executivo podem dá suporte aos pedidos
que a população precisa. Terminou sua fala conclamando os demais
Vereadores para lutarem a favor de tudo o que for de benefício para o
município. Sucessivamente a Tribuna foi também ocupada pelo Vereador
Robson Fernando da Silva Moreira por 10 (dez) minutos, que utilizou da
Tribuna para rebater críticas, que segundo ele foram feitas pelo Vereador
Erivaldo. Da ORDEM DO DIA CONSTOU, Redação Final do Projeto de Lei no
02il2419 do Poder Legislativo "DispÕe sobre a lnstituição do Dia Municipal
de Combate á lntolerância Religiosa ipiaú-Bahia", de autoria do Vereador
Robson Fernando da silva Moreira, o qual será encaminhado para sanção do
Executivo. Em seguida, foi abertas as Considerações Finais. Com o término
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das discussões, 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 deúidamente por mim e pelo Presidente assinada. lpiaÚ, 19 de

setembro de 2019.

Erivaldo de Jesus
Primeiro Secretário

E-mail: fale@camaradeipiau.ba.gov.br
(73) 3s3t-5476


