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Ata da 12a (Decima Segunda) sessão ordinária. As 20h (vinte horas), do dia
2310512019 (vinte e três de maio de dois mil e dezenove), compareceram no
Salão Nobre da Câmara Municipal de lpiaú, os Senhoreó Vereadores
Alessandro Moreira de Jesus, Andreia Novaes de Oliveira, Cláudio Manoel
Costa Nascimento, Edson Marques da Silva, Emerson Oliveira da Silva,
Erivaldo Carlos Oliveira Santos, Jose Carlos Bispo dos Santos, Josenaldo de
Jesus, Naciel Ramos dos Santos, Lucas de Jesus Santos, Orlando dos Santos
Ribeiro,Robson Fernando da Silva Moreira e Simone Coutinho Brito. Havendo
numero regimental e em nome de Deus, o Senhor Presidente, Vereador
Alessandro Moreira de Jesus, declarou aberta a presente Sessão Ordinária. Em
seguida, executou-se o Hino do Município de lpiaú e realizou-se a leitura da
Bíblia. Ato contínuo, convidou a Servidora Jocasta Assis Alves para fazer a
leitura do PEQUENO EXPEDIENTE, realizando a leitura das atas das sessÕes
dos d ias I I I 04 120 19 ; 25 I 04 12019 ; O2l 05 12019 ; 09 I 0 5 120 19 ; t6l 05 t20tg . A retifi cação e
as atas supramencionadas foram declaradas aprovadas pelo Senhor presidente.
Em seguida, foram lidas as indicações 02612019, do Senhor Vereador Cláudio
Manoel Costa Nascimento, 02712019;02812019 e 04812019 do Senhor Vereador
Lucas de Jesus Santos; 02912019; 03012019; 03U20t9; 032t20t9; 033t2019,
03412019; 03512019; A3612019; 03712019;.p3Sl2}l9; 03912019; 04012019; 04v20t9;
04212019;04312019;04712019; 05112019 da Senhora Vereadora Simone Coutinho;
e 04412019; 0.!Ãá,f.L9; 04612019; 04912019;05012019 do Senhor Vereador Robson
Fernando dã Silva Moreira, todas solicitando a adoção de melhorias no
Município; ofíciono l.lo2l2ol9 solicitando a cessão do Salão da Câmara para
Plenária, subscrito pelo Vereador Orlando Santos; requerimento 1.085/2019, de
Autoria do Vereador Jean Kleber da Silva Cunha, acompanhado de diversos
documentos rnédicos, no qual solicita a eoncessão de nova licença parlamentar por
motivo de doença. Tambem, ainda no pequeno expediente, foram formuladoi +
(quatro) requerimentos verbais, sendo uma moção de parabens ao Empresário
Alípio Oliveira Júnior, pela iniciativa da Doce Mel Esporte Clube, autoria do
Vereador Emerson Oliveira da Silva; solicitaçâo de copia dos atestados
medicos apresentados pelos vereadores à Câmara Municipal de lpiaú, autoria
do Vereador Lucas de Jesus Santos; requerimento do Vereador Claudio
Manoel Costa Nascimento, solicitando a realizaçáo de nova eleição ao cargo de
1o Secretário do Legislativo, quesito encaminhado pelo Presidente para análise
do Jurídico da Câmara, por ser tratar de assunto de interpretação do regimento,
sua competência privativa.Todos os requerimentos escritos e verbais foram
lidos e aprovados. Passando-se à ORDEM DO DIA, o Senhor Presidente
Alessandro Moreira de Jesus informou que o Regimento lnterno da Câmara
prevê em seu artigo 187 que as sessÕes em que se devam discutir as contas
do município, o expediente se reduzirá em 3O(trinta) minutos e a ordem do dia
será destinada exclusivamente a essa matéria. Em seguida, o Presidente
solicitou a leitura do parecer exarado pela da Comissão de Finanças sobre o
parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia
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(processo no 0753917), correspondente as contas da prefeitura Municipal delpiaú, exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Ex-prefeito
Deraldino Alves de Araújo. O Vereador Josenaldo de Jesus solicitou o uso da
Tribuna para pronunciamento sobre as razões do seu voto. Apos ampla
discussão, iniciou-se a votação do parecer da comissão de Finanças' e
orçamento, no qual pugnava pela aprovaçâo das contas em julgamento e o
projeto de decreto legislativo no003 em igual sentido. Apos a coléta nominal dos
votos, votaram favoravelmente, ou seja, pela aprovação do parecer da
Comissão de Finanças, os Vereadores Álessandro Moreiia de Jesus, Andréia
Novaes de Oliveira, Edson Marques da Silva, Emerson Oliveira da Silva,
Erivaldo Carlos Oliveira Santos, Lucas de Jesus Santose Simone Coutinho
Brito. Contrariamente, os Vereadores Cláudio Manoel Costa Nascimento,José
carlos Bispo dos santos, Josenaldo de Jesus, Naciel Ramos dos
Santos,Orlando dos Santos Ribeiro e Robson Fernando da Silva Moreira.
Assim, com 7 (sete) votos favoráveis e 6 (seis) contrários, bem como não
alcançando o quórum qualificado para provocar a rejeição, o Senhor presidente
Alessandro Moreira declarou aprovado o parecer da comissâo de finanças e o
projeto de decreto legislativo no003, por conseguinte a aprovaçâo das contas
do Município de lpiaú, correspondente ao exércício financeirô de 2016, de
responsabilidade do Sr. Deraldino Alves de Araújo. Nada mais havendo, o
Senhor Presidente, Vereador Alessandro Moreirá de Jesus, agradeceu a
presença de todos e, em nome de Deus, encerrou a sessão. Éu, Erivaldo
Carlos Oliveira Santos, Primeiro Secretário, autorizei a servidora Georgina
Santos Mendes lavrar a presente ata, seguindo rigorosamente o art. 12g e seus
parágrafos do Regimento lnterno, que ap=ós lida Japrovada, é devidamente por
mim e pelo Presídente assinada. Ipiaú, 23 de maiode 2019.

Erivaldo ra de Jesus
Primeiro Secretário .Presidente
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