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Ata da 16a (décima sexta) sessão ordinária, realizada no dia 25 de junho de
2019, no salão nobre da Câmara Municipal de lpiaú. As 20h (vinté horas),
presentes os seguintes Vereadores: ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS,
ANDREIA NOVAES DE OLIVEIRA, CúUDIO MANOEL COSTA
NASCTMENTO, ERTVALDO CARLOS OL|VE|RA SANTOS, EMERSON
OLIVEIRA DA SILVA, JOSÉ CARLOS B]SPO DOS SANTOS, JOSENALDO
DE JESUS, LUCAS DE JESUS SANTOS, NACIEL RAMOS DOS SANTOS,
ORLANDO DOS SANTOS RIBEIRO, ROBSON FERNANDO DA SILVA
MOREIRA, SIMONE COUTINHO BRITO. O Presidente em nome de Deus
declarou aberta a sessão, em seguida convidou o Vereador Lucas de Jesus
Santos para a leitura da bíblia, ato contínuo, convidou o Servidor Alexandre
Ferreira dos Santos para fazer a leitura da ata da sessão anterior que após lida
e posta em votação, íoi declarada aprovada pelo Senhor Presidente. A
vereadora Simone Coutinho Brito justificou a falta do Vereador Edson Marques
da Silva. Em continuação foi lido o pequeno expediente: os OÍícios recebidos: da
COPEL nos 077; 079; 081; 083; e 085/2019 de autoria do Poder Executivo. O
Presidente colocou em votação todos os requerimentos lidos que foram
aprovados. Em continuaçáo o Presidente solicitou o prazo regimental de 10
(dez) minutos para que fosse as comissões de justiça e Íinanças exarassem o
parecer do Projeto de Lei no 0í9/20í9 do Poder Executivo. Á OROgn,l OO
DlA, após o tempo determinado foi colocado em votação o Pseto de Lei
019/20í9 de autoria do Poder executivo, "Que dispõe sobre o reajuste salarial
dos Servidores da administração direta, indireta autarquica e fundacional do
Municipio de lpiaú e da outras providências"; Projeto de Lei no 0í0/2019 de
autoria do Poder Executivo que "Dispôe sobre as Diretrizes para a Elaboração
da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências"; Projeto de Lei no
009/2019, de autoria do Poder Executivo que " dispõe sobre a criação dofundo
Municipal de Meio Ambiente - FMMA e dá outras providências"; Projeto de Lei
no 01íl20í9,de autoria do Poder Executivo, que "dispõe sobre a alteração de
Dispositivos da Lei no 2.264 de 23 de dezembro de 2016 - Sistema Único da
Assistência Social do MunicÍpio de lpiaú e dá outras providências"; Projeto de
Lei no 01212019, de autoria do Poder Executivo,que " dispõe sobre a
regulamentação e critérios para a concessão dos beneÍícios eventuais de
Assistência Social em virtude de nascimento, morte, situação de
vulnerabilidade temporária, emergenciais e de calamidade Pública do Município
de lpiaú e dá outras providências"; Projeto de Lei no 0'1312019, de autoria do
Poder Executivo, que " dispÕe sobre o reordenamento do Conselho Munlcipal
de Assistência Social do Município de lpiaú e dá outras providências",O
Presidente colocou os projetos em votação única que foi aprovado por todos.
Em continuação foi lido o Projeto de Lei no 01212019, de autoria do Vereador
Erivaldo Carlos Oliveira Santos, do Poder Legislativo, Que "Dispôe sobre a
divulgação da relação dos medicamentos disponíveis na Rede Pública
Municipal de saúde de lpiaú e da outras providências",o Senhor Presidente
colocou em votação sendo reprovado por O7(sete) votos contrários e 04
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(quatro) favoráveis, a Vereadora Andreia de Novaes presidente da comissão de
justiça pediu que constasse em ata que se absteve de assinar no parecer.;
Projeto de Lei no 014/2019, autoria da Senhora Vereadora Simone Coutinho
Brito, do Poder Legislativo,que " Fica o Poder Executivo PÚblico Municipal, o
encargo de solicitar exames psicológicos e psiquiatras a todos os servidores e
Íuncionários públicos e contratados/ terceirizados que trabalham em creches,
escolas, e unidades de ensino do Município de lpiaÚ e dá outras providências",
o Senhor Presidente colocou em votação sendo reprovado por 07(sete) votos
contrários e 04 (quatro) favoráveis, a Vereadora Andreia de Novaes presidente
da comissão de justiça pediu que constasse em ata que se absteve de assinar
no parecer; Projeto de Lei no 0í5/2019, autoria da Mesa Diretora, do Poder
Executivo, que " dispõe sobre o reajuste salarial dos Servidores Públicos
efetivos do Poder Legislativo do Município de lpiaú, Estado da Bahia", o Senhor
Presidente colocou em votação o parecer e a emenda da Vereadora Andréia
Novaes de Oliveira em votação que foi aprovado; A vereadora Simone
Coutinho Brito pediu que retirasse de pauta o Projeto de Lei no 016/20í9;
Proieto de Lei no 01712019, de autoria do senhor Vereador ClaÚdio Manoel
Costa Nascimento, do Poder Legislativo, que " dispõe sobre a obrigatoriedade
das empresas concessionárias, contratadas ou similares a fazerem serviços de
reparação aos danos causados ás vias, calçadas e demais logradouros
públicos, no âmbito do Município de lpiaú e dá outras providências" foi colocado
em votação sendo aprovado pelos edis; Projeto de Lei no 0í8/2019 de autoria
da Senhora vereadora Simone Coutinho Brito, do Poder Legislativo, que
"dispõe sobre a inseção da taxa de inscrição em concurso PÚblicos Municipais
ás pessoas cadastradas no registro brasileiro de doadores de medÚla óssea"
(redome) o Senhor Presidente colocou em votação sendo reprovado por

07(sete) votos contrários e 04 (quatro) favoráveis, a Vereadora Andreia de

Novaes presidente da comissão de justiça pediu que constasse em ata que

absteve de assinar no parecer; Projeto de Lei no 019/2019, de autoria do

Senhor Vereador Lucas de Jesus Santos, do Poder Legislativo, Íica obrigatório
o Poder executivo, colocar um funcionário da Secretaria de Educação em cada
ônibus escolar do Município de lpiaú, e dá outras providências", o Senhor
Presidente colocou em votação sendo reprovado por Q7(sete) votos contrários
e 04 (quatro) favoráveis; Proieto de Lei no 020/2019, de autoria do Senhor

vereador Lucas de Jesus santos, do Poder Legislativo, que " fica disponibilizar
uma emfermeira ou técnico de enfermagem em cada ônibus para acompanhar
os pacientes que Íazem tratamento de saÚde em outro município, e dá outras
providências" o Senhor Presidente colocou em votação sendo reprovado por

o7(sete) votos contrários e 04 (quatro) favoráveis a Vereadora Andreia de

Novaes presidente da comissão de justiça pediu que constasse em ata que

absteve de assinar no parecer; Projeto de Lei no 02112019 de autoria do

senhor Vereador Emerson Oliveira da silva, de autoria do Poder Legislativo,
que " dispôe sobre o direito a horário especial ao servidor Público municipal que

tenha cônjuge, Íilho ou dependente com deficiência de qualquer natureza e dá
outras providências", foi colocado em votação sendo aprovado por 11(onze)
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votos Íavoráveis e 01(um) voto contrário. Não havendo as consideraçãoes
finais, 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,25 de junho de 2019.

Erivaldo de Jesus
Primeiro Secretário
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Ata da Sessáo Solene de Encerramento do Primeiro Período Legislativo de 20í9 da
Câmara Municipal de lpiaú. Às vinte horas (20h00), do dia vinte e cinco de junho de
2019, no Salão Nobre da Câmara Municipal, teve início a Sessão Solene de
encerramento do Primeiro Período Legislativo de 2019 da Câmara Municipal de lpi.aú.
Presente os vereadores: ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS, ANDREIA
NOVAES DE OLIVEIRA, CúUD]O MANOEL COSTA NASCIMENTO,
ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, EMERSON OL]VE]RA DA SILVA,
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, SIMONE COUTINHO
BRITO. O Presidente Alessandro Moreira de Jesus, em nome de Deus, abriu a
Sessão. Após a execução do Hino de lpiaú e a leitura da Bíblia, foi franqueada a
palavra aos vereadores por 05 (cinco minutos), os Edis Íizeram uma breve
retrospectiva do período Legislativo e teceram seus agradecimentos gerais. Na
sequencia, nada mais havendo, o Presidente, em nome de Deus, encerrou a sessáo
solene. Eu, Erivaldo Carlos Oliveira Santos, Primeiro Secretário, autorizei a servidora
Georgina Santos Mendes a lavrar a presente ata que após lida e aprovada, é
devidamente por mim e pelo Presidente assinada. lpiaú, 25 de junho de 2019.

Erivaldo de Jesus
Primeiro Secretário
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