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Ata da 17a (decima setima) sessão ordinária, realizada no dia 0B de agosto de2019, no salão nobre da Câmara Municipal de lpiaú. As 20h (vintJ horas),presentes os seguintes Vereadores: ALESSANDRo MoREIRA DE JESUd;ANDRETA noúees DE oLrvErRA, clÁúbro- -it,iÃr..roel 
cosrA

NASCIMENTO, ERTVALDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, EDSON
MARQUES DA SILVA, JOSE CARLOS BTSPO DOS SANTOS, JOSENALDODE JESUS, LUCAS DE JESUS SANTOS, ORLANDO DOS SANTOSRIBEIRO, ROBSON FERNANDo DA STLVA M.REIRA e SIM.NEcoUTlNHo BRlTo. o Presidente em nome de Deus declarou aberta a sessão,
em seguida convidou o Vereador Robson Fernando da Silva Moreira para aleitura da bíblia, o Vereador Claúdio Manoel Costa Nascimentô justificou a faltado senhor Vereador Naciel Ramos dos Santos, ato contínuo, em seguida
convidou o Servidor Alexandre Ferreira dos Santos para fazer a leitura do
PEQUENO EXPEDIENTE realizando a leitura das atas das sessÕes anteriores
que apos lida e posta em votação, foi declarada aprovada por todos Em
seguida, foram lidas as indicaçÕes 0s3;0s4;0ss e osTtzolg do senhor
Vereador Robson Fernando da Silva Moreira ,os6t2o1g da Senhora Vereadora
Srmone Coutinho Brito ambas solicitando a adoção de melhorias no Município
ofícro no 201412019 do senhor Vereador Robson Fernando da Silva Moreira; ofÍcios
no 01212019 oriundo da APLB, subscrito pela sre Tatiane Eça Rodrigues Ramose ofício no o38/2oL9 encaminhado pelo Território Medio Rio das Contas
representado pelo Senhor Edilton Bastos, no O2t2O1g subscrito pela Vereadora
Simone Coutinho Brito - Presidente da Comíssão de Educação. Também, ainda
no pequeno expediente, foram formulados 16 (dezesseis) requerimentos
verbais. sendo uma moção de parabens aos policiais promovídos e tambem a
policia civil, autoria do Vereador Lucas de Jesus Santos, pela dedicação
desenvolvida em exercício no município; ao Executivo e a equipe de
patrolamento, pelo trabalho desenvolvido na estrada de Teresinha a Córrego de
Pedras, autoria do Vereador Jose Carlos Bispo dos Santos; a Sr Nara fazendo
aniversario e Dr Thiago Fontoura, pela luta pela não desativação das .lB

Comarcas no interior da Bahia, autoria do Vereador Alessandro Moreira de
Jesus, a Coordenadora do grupo Mão amiga Senhora Mônica, pelo trabalho
desempenhado no munícipio, a Franscisco Neto- Diretor do transporte de lpiaú,
tambem a Evanildo Moraes Pereira, a enfermeira Monique Xavier e priscila
Rodrigues Coordenadora da Regulação de saúde, pelo desenpenho por eles
desenvolvido em cada setor designado, autoria do Vereador Orlando dos
Santos Ribeíro; a Sr Ariana Pires, Sr. lnaldo, Sr Reinan Souza e Davi Reis,
pelo trabalho desempenhado e tambem ao Vereador josenaldo de Jesus pelo
seu aniversário, autoria do Vereador Edson Marques da Silva. Moção de pesar
a família do Sr Jiilio de autoria da Vereadora Andreia Novaes de Oliveira. que
tambem solicitou o uso da tribuna; a familia do Pastor Alexandre Moura, autoria
da Vereadora Simone Coutinho Brito; a familia do Sr Carlos Rocha e do pastor
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Alexandre Moura, de autoria do vereador Claúdio Manoel Costa Nascímento
Constou ainda o pedido ao executívo que pinte a Íaixa de pedestre em frente a
lgreja são Roque, autoria da Vereadora Simone Coutinho Brito, O presidente
colocou em votação todos os requerimentos, ofícios lidos e a solicitação de uso
da plenária que foram aprovados. Em continuação O senhor presidente
solicitou a leitura dos projetos, que foi dado seguimento o projeto de Lei
01412019 de autoria do Poder executivo, "pROAJA prôgrama de
Alfabetização de Jovens e Adultos de lpiaú e dá outras providênciaõ", projeto
de Lei no 01 512019 de autoria do Poder Executivo que "lnstitui o Codigó de
Etica Pública a administração Direta e lndíreta do Município de lpiaú e dá
outras providências"; Projeto de Lei no o2otzo1g, de autoria do poder
Executivo que "altera a Lei no 2.214 de 2310612015 que aprova o plano
municipal de Educação- PME do Municipio de rpiaú Ba e dá outras
providências"; Em continuação O senhor Presidente solicitou para que fosse
encaminhado para as comissÕes de justiça e finanças discutissem e
exarassem o parecer. Aproveitou o momento e convidou os senhores
vereadores para participarem do 30 Congresso do encontro Nacional de
Parlamentares Municipalistas da Bahia , que acontecerá em Serrinha nos dias
3,4 e 05 de setembro de 2019 e que a câmara dará todo apoio para que todos
os vereadores participem. O senhor Presidente cedeu a tribuna a Vereadora
Andreia de Novaes por 10( dez) minutos, que explanou a respeito da inverdade
proferida a seu respeito, falou ainda sobre a Lei no 13 65612018 onde ' lsenta
os candidatos que especifica do pagamento de taxa de inscrição em concursos
para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em orgãos ou
entidades da administração pública direta e indireta da União" que não foi
sancionada pelo atual Presidente Bolsonaro e sim por Michel Temer, sendo essa
Lei então Federal e que ela foi citada e por ser uma pessoa verdadeira está
usando a tribuna para desmentir e provar o que a ela foi direcionado Falou
tambem aos ataques das redes sociais e ainda endossou que trabalha para o
povo e não para'fazer de conta, portanto não se incomoda com os ataques,
agradeceu a oportunidade a todos. Em seguida, foi concedido a palavra aos edis
para as ConsideraçÕes Finais. Com o termino das discussÕes, nada mars
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 apos lida e aprovada, é devidamente
por mim e pelo Presidente assinada lpiaú, 08 de agosto de 201g

Erivaldo §ffiõs Santos
Primeiro Secretário
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