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Ata da 21' (vigesima primeira) sessão ordinária, realizada I" dia 12 de
fii:i?i:,j, #:.1" l?ll:j:^úp i"úe 9ã õâ,,r, nrr,,.p,r de rpiaú As20h (vinte horas), presentàs os seguintes "u"ãáoãi::" XJ-E§Jliü#MOREIRA DE JESUS, ERIVALDO CNÉIOS OLIVEIRA SANTOS, EDSONMARQUES DA SILVA, EMERSON OLIVEMA ON SILVA, JOSENALDO DEJESUS, LUCAS DE JESUS* SANTOS, r.IÀCIEU NETVTOS ôOS SANTOS,ORLANDO DOS SANTOS RIBEIRO, 'ROÉSOTV 

FERNANDO DA SILVAMOREIRA' e slMoNE courlNHo BRlro. ó presioente em nome de Deusdeclarou aberta a sessão, em seguida convidou o Vereador Naciel Ramos dossantos para fazer a leitura da bíblÍa, 
", .ontinuação convidou a servidoraJocasta Assis Alves para fazer a leitura da ata da sessão anteríor, o vereadorJosenaldo de Jesus pediu que contasse em ata que a solicítação da exposrçãodos quadros dos ex- presidentes da câmara foram do atual presidente e nãosolicitação dele foi posta em votação a ata e a retifição do vereador sendoaprovada por todos. Ato contínuo i,eoueruo ExpÉDr'eúrÉl passanoo entãopara a leitura do ofício no 06í/2019 oríundo da TRT, subsôrito pela JuízaEleitoral Dr' Mariana Ferretra spina; ofício no 20312019 enviada pelo secretáriode Educação Alan Marcio Vitorino; ofício no 17212019 oriundo do poderExecutivo; ofício no 03512019 

_enviado pelo secretário de planejamento eAdministração, Senhor Sandro Gomes de'Oliveira; ofício no O4O12O19 subscritopelo colegiado Territorial Medio Rio das contas, Valdir conceição Tavares -coordenador do CODETER; ofício no 124}il2or-ô oo senhor Vereador orlandosantos e convite encaminhado pelo lnstituto do Conhecimento da Bahia,representado pelos senhores Nailton Borges e Geraldo pereira; ainda nopequeno expediente, foram formulados 22 liinte e dois) requerimentos verbais,sendo uma moção de parabéns ao senhoi Nritton Borges, pera aprovação nocurso de Radialista, de autoria do Vereador Aressanãro MoÀira de Jesus;Jamile calheira e Rebeca calheira, ú"irhrgion ( supermercado Modelo),sonival (supermercado Borges) , por mais r,.,irno de vida, Barbara (rrmã deEnedino Rebouças) pelo trabalho desenvolvido como secretária de saúde noMunrcípio de ubatã, de autoria do vereador Emerson oliveira da silva; laneFróes e Milena Fernandes, de autoria do vereador Edson Marques da silva; Asenhora Edilene( Presidente da uDV) e senhor Dorgival Neto( Assessor daUDV)' Fábio Lima Nery, pelo belissimo trabalho desenvolvido na pM em nossoMunicípio,e uma moção de pesar a familia da senhora Nilzinha, de autoria daSenhora Vereadora Simone Coutinho Brito; Srs Eliseu Batista Ferreira, pormais um aniversário,autoria do vereador Josenaldo de Jesus; retorno paratramítação o Projeto de ne 08 de sua autoria e solicitou ainda ao poderExecutivo que se responsabilize com as despesas de transportes dosuniversitários que estudam em ltabuna e jequie, de autoria do Vereador Lucasde Jesus santos; ao presidente.da uvEi- por'proporcionar um momento deaprendÍzado aos vereador Bahianos; ioOsàn (Diretor Operacional daTRANSLOG), lsabel cristina (uNEB),zenildo ;-ór Thiago - peta iniciativa em
I :-rna i I : la le?carnaracle ipiarr. [ra.gov. [rr.
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discutir juntamente ao Territorio Medio Rio das Contas a cerca da sede própria

e de novos cursos para a UNEB, de autoria do Senhor Vereador Orlando dos
Santos; a Secretaria de Urbanização para podas de árvores no bairro novo,
próximo ao Colegio Militar, de autoria da Senhora Vereadora Andreia de
Novaes; Solicitação de oficio do Legislativo ao Ministerio Público solicitando
aos proprietários de Posto de Combustíveis do Município explicação sobre o
preço excessivo do combustível , de autoria do Senhor Vereador Naciel
Ramos dos Santos, o Presidente colocou em votação todos os requerimentos,
ofícios, convite e indicaçôes lidos que foram aprovados por todos. Em seguida,
a Servidora Jocasta Assis Alves feza leitura do Projeto de Lei no 023/2019 do
Poder Executivo, " Autoriza o Poder Executivo proceder ao Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social do Município de lpiau, para o Exercício Ftnanceiro de
2019, abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
4.200,00(quatro milhoes e duzentos mil reais), a forma que indica e dá outras
providências". Em continuação Presidente cedeu a Tribuna do Legislativo, por

10 (dez) minutos, a senhora Santina Maria Gonçalves que inicou sua fala

mostrando a importãncia de lpiaú fazer parte da Câmara Municipal de Turismo
da Bahia, onde o Ministerio de Turismo por meio do Programa de

Regionalização faz um trabalho de expansão e desenvolvimento através do

mesmo. Conclui convocando o Legislativo juntamente com toda a pupulação

lpiauense a fazer parte desse projeto, certificou ainda que lpiaú se lntegra no

Mapa do turismo Brasileiro Passando-se à ORDEM DO DlA, 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, (segunda drscussão) o Presidente colocou
em votação, e foi aprovado por todos. Em continuação foi cedido a Tribuna do
Legislativo, por 05 (cinco) minutos, para o representante do Transporte
alternativo da Região Senhor Marlos Menezes Reis que conclamou a todos a

união pela luta dos topiqueiros, para que eles não sejam penalizados com a

extinsão dos transportes que ficaram de fora da liberação legal, concluiu
agradecendo a todos pela oportunidade. 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, 12 de setembro de 2019.

Erivaldo Carlffitúeirâ
Primeiro Secretário
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