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Ata da 20a (vigésima) Sessão Ordinária,realizada no dia29 de agosto de 201g,
no salão nobre da Câmara Municipal de lpiaú. As 20h (vinte hoàs), presentes
os seguintes Vereadores: ALESSANDRo MoREIRA DE JESUS, ERIVALDo
CARLOS OLIVEIRA SANTOS, EDSON MARQUES DA SILVA, EMERSON
OLIVEIRA DA SILVA, JOSENALDO DE JESUS, JOSÉ CARLOS BTSPO DOS
SANTOS, LUCAS DE JESUS SANTOS, NACIEL RAMOS DOS SANTOS,
ORLANDO DOS SANTOS RIBEIRO, ROBSON FERNANDO DA SILVA
MOREIRA, e SIMONE COUTINHO BRITO. A Vereadora Simone Coutinho Brito
justificou a falta do Vereador Edson Marques da Silva. O Presidente em nome
de Deus declarou aberta a sessão, em seguida convidou o Vereador Robson
Moreira para fazer a leitura da bíblia, em continuação convidou o Servidor
Alexandre Ferreira dos Santos para fazer a leitura do pEeUENO
EXPEDIENTE, realizando a leitura da ata da sessão anterior que apos lida e
votada, foi declarada aprovada por todos, passando entâo para a leitura dos
Ofícios no 017 e 02012019 oriundos da APLB, subscrito pela sra Tathiane Eça
Rodrigues Ramos; ofício no 001212019 representada pelo presidente do pT
senhor Marcelo Alves; ofÍcio no 01 12019 encaminhado pela BAMUC através do
senhor Tiago Santana; da COPEL no 103, 105,107 E 109 oriundos do poder
Executivo Constaram ainda as lndicaçoes no 062,063, 064,06s,066/201g de
autoria do Vereador Erivaldo Carlos Oliveira Santos, ainda no pequeno
expediente, foram formulados 17(dezessete) requerimentos verbais, sendo
uma moção de parabens ao Senhor Geraldo (do passa com jeito);Ueslei Santos
Chaves,Geisa Souza e o Senhor Braulino pelos 26 (vinte e seis) anos de
trabalho nesta casa, de autoria do Vereador Emerson Oliveira da Silva; Silvana
Ribeiro, RÔmulo Mendes, por mais um aniversario vereador Josenaldo de
Jesus que também solicitou ao Senhor Presidente que colocasse os quadros
dos ex Presidentes desta casa em destaque e solicitou a Cerimônia para
entregua de Títulos e Comendas por esta casa, autoria do vereador Josenaldo
de Jesus; solicitação do espaÇo da Câmara no dia 1OlOgl2O19, de autoria do
Vereador Lucas de Jesus Santos; a diretora da Merenda Escolar Zelia e
funcionários pelo trabalho no municÍpio, solicitou ainda o uso da Tribuna por
10(dez) minutos, de autoria do Vereador Erivaldo Carlos Oliveira Santos;
solicitação do uso da Tribuna por 05 (cinco) minutos do Vereador Jose Carlos
Bispo dos Santos; solicitação ao Poder Executivo á limpeza, roçagem e
passagem da máquina na rua Ramon Almeida, no Bairro Santa Rita, e Moção
de Pesar a Família da Senhora Zilda Perreira Ruda, autoria da Vereadora
Simone Coutinho Brito; ao Senhor Diomar Fernandes Monteiro pelo trabalho
desenvolvido frente a Fiol de llhéus, e a Alexandre Muniz pelo trabalho
desempenhado no esporte de lpiau, solicitou a Diretora de Trânsito do
Município que se faça presente nesta casa para apresentar o relatorio de
produtividade dos trabalhos executados por ora no município, de autoria do
vereador Alessandro Moreira de Jesus, A seguir o Presidente colocou em
votação todos os requerimentos, ofícios e indicaçÕes lidos que foram
aprovados. Em seguida, o Senhor Presidente cedeu a Tribuna do Legislativo,
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por 05 (cinco) minutos, ao Vereador José Carlos Bispo que falou do seu
descontentamento em relação ao Poder Executivo da cidade de Jequie-Ba,
onde as vias que ligam as cidades de Apuarema, Baixa Alegre,Teresinha e
Itaibo, encontram-se em estado precário, gostaria assim que o ,ie.ro tomasse
providências para atender a nescessidade da população. Falou ainda em
questão da solicitaçáo feita à Prefeita e a secretaria de infraestrutura para
concluirem o patrolamento deixado pela metade, chamando ainda atenção a
respeito da manutenção dos postes. Terminou falando que foi eleito pelo povo,
portanto e dever reenvindicar a favor dos mesmos. O Presidente comentou a
respeito de querer saber do Poder Executivo o motivo de lpiaú não está filiada
ao Consorcio Médio Rio das Contas, e que o valor para se associar e
irrelevante. Ainda lembrou que o Legislativo fica impedido de cobrar benefícios
para o município. Sucessivamente a Tribuna foi tambem ocupada pelo
Vereador Erivaldo Carlos Oliveira por 10 (dez) minutos, que utilizou da Tribuna
para rebater críticas, que segundo ele foram feitas pelo Vereador Robson.
Passando-se à ORDEM Do DlA, RESOLUÇAO No oo1 t2o1g ,'Concede 

a
Medalha do Mérito da Segurança Pública Cap. Milton Pinheiro dos Santos, ao
Sro Lucas Albues Alves Dantas" de autoria do Vereador Lucas de Jesus
santos: RESOLUÇÃO No oo2t2o1g " concede a Medalha do merito da
Educação Salvador da Matta a Sr" Vilma Eliana da Silva Santos", de autoria do
Vereador Lucas de Jesus Santos. O Vereador Lucas solicitou que fossem
colocadas em votação unica as comendas, pedido aprovado, o Presidente
Colocou em votação sendo aprovada por todos em votação unica. Projeto de
Lei no 02412019 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, Apos lido, o Presidente colocou
em votação sendo aprovado por todos. Constaram ainda, em REDAÇÃO
FINAL OS Projetos de Lei no 01412019, do Poder Executivo "PROAJA-
Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos de lpiaú e dá outras
providências" Projeto de Lei no 01 512019, do Poder Executivo " lnstitui o
Codigo de Etica Pública a Administração Direta e lndireta do Município e dá
outras providências" Votados e aprovados por todos, e serão encaminhados
para sanção do Executivo. Em seguida, foi concedido à palavra aos edis para
as Considerações Finais. Com o término 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 apos lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo
Presidente assinada. lpiau, 2g de agosto de 2019.
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