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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú, realizada no dia quinze de agosto

de dois mil e dezenove (15.08.2019), no Salão Nobre da Câmara Municipal, as 20h,

Presente os Vereadores: ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS, ANDRÉIA

NOVAES DE OLIVEIRA, CúUDIO MANOEL COSTA NASCIMENTO, EDSON

MARQUES DA SILVA, EMERSON OLIVEIRA 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, Sll,lONE COUTINHO BRITO. o Presidente

Alessandro Moreira de Jesus, em nome de Deus, abriu a Sessão. Após execução do Hino

de lpiaú, foi feita a leitura da Bíblia pelo Vereador Lucas de Jesus Santos, O Presidente

convidou o assessor Alexandre Ferreira para tazer a leitura do expediente, a ata da

sessão anterior, juntamente com as indicaçÕes de No 057, 058, 059/2019 de autoria do

Vereador Alessandro Moreira, e indicação No 060 e 061/2019 de autoria do Vereador
Robson Moreira, ambas encaminhadas ao executivo municipal, foi pedido verbalmente
requerimentos dos Vereadores, Lucas de Jesus Santos, solicitando do Executivo envio do
cronograma e funcionamento das máquinas e a quantidade de combustível que é gasto

no transporte, a Vereadora Simone Coutinho solicitou moção de pesar aos familiares de

Antonia Lúcia. O Vereador Emerson Oliveira da Silva solicitou moçÕes de parabéns ao

amigo Rodrigo Machado, ao nascimento de Guilherme Chaves, e a Enfermeira Olinda

Pinheiro pelo trabalho desempenhado na USF João Alves, no Bairro Santa Rita. Robson

Moreira solicitou moção de parabéns para a Senhora Maria Helena, Orlando Santos,

solicitou moção de parabéns para rafa esposa de Thiago, para Denys Barão, e Givaldo

Nascimento pelo trabalho que vem fazendo a frente do esporte em lpiaú. Andréia Novais
pediu que a Prefeitura ou o setor competente faça um reparo no calçamento da Rua do
Laticínio, solicitou também a tribuna livre para a comissão de educação, o Vereador
Edson Marques solicitou uma moção de parabéns ao filho do Vereador Naciel Ramos

Thalles. O Vereador Josenaldo de Jesus pediu que fosse enviado moção de aplausos
para o Padre Márcio e toda a sua equipe pela brilhante festa do novenário de São Roque.
Projeto de Lei No 021/2019 do Poder Executivo'Autoriza o chefe do Poder Executivo do

Município de lpiaú a tazer doação de terreno no Bairro Vila lrmã Dulcê". Após leitura o
Presidente colocou em votação todos os requerimentos lidos, indicaçÕes, moções que

foram aprovados por todos. A vereadora Simone Coutinho pediu que fosse retirado de
pauta o Projeto de Lei no A2A12019 do Executivo'Altera a Lei no 2.214 de2310612015 que

aprova o Plano Municipal de Educação de lpiaú-Ba e dá outras providências". Pois como
relatora da comissão não exarou o parecer devido ao Projeto ainda está dentro do prazo
para ser deliberado, como determina o regimento que é de dez dias, o Vereador
Josenaldo de Jesus pediu que o plenário deliberasse a votação, o Presidente pediu que o
regimento fosse cumprido, a Vereadora Andréia Novais pediu a casa que os projetos que

não estejam no prazo para ser votados que não sejam incluídos na ordem do dia, e pediu
que os outros projetos fossem retirados, o presidente respondeu afirmando que apenas o
Projeto de Lei no 020i2419 só tem uma assinatura no Parecer, e que os outros que estão
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na pauta estão assinados por todos da comissão e que seriam deliberados para votação,

outros edis se pronunciaram a respeito, por fim o pedido de vista foi aceito e o projeto

retirado, O vereador Orlando Santos pediu quê a Comissão de Educação pudesse usar a
tribuna livre pela sua representante presente na sessão por 10 minutos, o presidente

aceitou o pedido, ato continuo, o presidente sugeriu a deliberaÉo do Plenário que o
Projeto de Lei n" 02512019 da mesa diretora que "Estabelece o piso salarial mínimo dos
servidores públicos no âmbito do Poder Legislativo do município de lpiaú-Ba e dá outras
providencias", e Projeto de Lei no 02612019 "Dispõe sobre o reajuste salarial dos

servidores do Poder legislativo do Município de lpiaú, Estado da Bahia". Fosse lido e se

aprovado pelos edis na presente sessão para que o piso salarial dos funcionários desta

casa seja corrigido com o piso nacional, após a leitura dos projetos, a Vereadora Andréia

Novais pediu vista dos dois projetos para melhor apreciação, o Presidente aceitou o
pedido e retirou de pauta. Em seguida foi convidada para o uso da Tribuna Livre a

Presidente da APLB de lpiaú, que explanou sobre o Projeto de Lei que trata do Plano

Municipal de Educação de lpiaú, o Presidente abriu perguntas para os edis e sugeriu que

não houvesse considerações finais, os edis aceitaram e todos tiraram suas duvidas

acerca do p§eto, o Presidente agradeceu a participação da Senhora Thatiana Eça e
agendou para terça feira uma reunião com os edis na sede da Câmara. Em seguida foi

convidada a Senhora Gisele Meira supervisora da educação que também pontuou sobre o
Projeto de Lei n" 02012019, os edis também fizeram perguntas e teceram comentários
juntamente no intuito de esclarecer os pontos de duvidas do projeto, após explicaçÕes o
Presidente agradeceu também a presença da senhora Gisele Meira, e afirmou que as
duvidas precisam ser esclarecidas para todos, e que jamais deixará de colocar em pauta

e votar no que for de beneficio para a população, a seguir foi aberta a ORDEM DO DlA,
que constou o P§eto de Lei No PROJETO DE LEI No 01412019, DO PODER

EXECUTIVO, "lnstitui, no âmbito do município de ipiaú, o programa especial de

alfabetização de jovens e adultos de lpiaú: Proaja - Programa de Alfabetização de Jovens
e Adultos de lpiaú, e dá outras providências". Que após lido foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade o seu Parecer em 1a discussão. PROJETO DE LEI No

Oí5r20í9, DO PODER EXECUTIVO, "lnstitui o Código de Etica Pública da administração
Direta e lndireta do Município de lpiaú e dá outras providências". Aprovado por

unanimidade em sua 1a discussão, após ser colocado em votação. Nada mais havendo, o
Presidente agradeceu a presença de todos, parabenizou a todos pelo debate salutar,

agradeceu aos professores pela presença e encerrou em nome de Deus a presente

Sessáo. Eu Erivaldo Carlos Oliveira Santos, 10 Secretário autorizei a servidora Georgina
Mendes lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, vai por mim e pelo Presidente
Alessandro Moreira de Jesus assinada, lpiaú 15 de agosto de 2019.
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