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Ata da 13a (Décima terceira) sessão ordinária. Às 20h (vinte horas), do dia
3010512019 (Trinta de maio de dois mil e dezenove), compareceram no Salão
Nobre da Câmara Municipal de lpiaú, os Senhores Vereadores Lucas de Jesus
Santos, Andréia Novaes de Oliveira, Cláudio Manoel Costa Nascimento, Edson
Marques da Silva, Emerson Oliveira da Silva, Erivaldo Carlos Oliveira Santos,
José Carlos Bispo dos Santos, Josenaldo de Jesus, Naciel Ramos dos 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 em exercício, Vereador Lucas de Jesus Santos, declarou aberta a
presente Sessão Ordinária. Em seguida, executou-se o Hino do Município de
lpiau 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

da ata da sessão anterior. A retificação e a ata referida foi declarada aprovada pelo

Senhor Presidente em exercício, Em seguida, foi lido o ofício no 1.12712019

solicitando a cessâo do Salão da Câmara para Plenária, subscrito pelo Vereador
Orlando Santos. Também, ainda no pequeno expediente, foram formulados 8

(oito) requerimentos verbais, sendo uma moção de parabéns ao Empresário
Alípio Oliveira Júnior,aos jogadores e a equipe técnica pelo ingresso ao
campeonato da série B e solicitação para uso da tribuna, autoria do Vereador
Emerson Oliveira da Silva; Solicitação ao Poder Executivo que encaminhe para
o Legislativo O Projeto do REFIS do Vereador Edson Marques da Silva; uma
moção de pesar aos familiares do Senhor José Melo e moção de parabéns ao jovem
advogado Afonso Mendes por mais uma ano de vida, autoria do Vereador Erivaldo
Carlos; moção de pesar a familia do Senhor Waldemar Sampaio e uma moção de
parabéns ao jovem atleta Tauan Silva, autoria da Vereadora Simone Coutinho; moção
de parabéns a lgreja Moreá por mais um ano de existência no municipio, autoria do
Vereador Naciel Ramos dos Santos, O Vereador Claúdio Manoel Costa Nascimento
solicitou que fosse retificada a ata da sessão do dia 2510512019 para se incluir
que solicitou a apresentação da notificação do requerimento feito ao Ex-prefeito
Deraldino Araújo. Ato contínuo, foram lidos os Projetos de Lei no009/2019, de
autoria do Executivo, que "dispoe sobre a criação do fundo municipal de meio

ambiente- FMMA e dá outras providências"; no 01112019, de autoria do Executivo,
que "dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei n 2.264 de 23 de dezembro
de 2016 - Sistema Único da Assistência Social do município de lpiaú e dá outras
providências"; no 01212019, de autoria do Executivo,que "dispõe sobre a

regulamentação e critérios para a concessão dos benefícios eventuais de
assistência social em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade
temporária, emergenciais e de calamidade pública do municipio de lpiaú e dá

outras providências"; no 01312019, de autoria do Executivo, que dispõe sobre o
reordenamento do Conselho Municipal de Assistência Social,o Fundo Municipal
de Assistência Social do Municipio de lpiaú e dá outras providências"; no

01212019, de autoria do Vereador Erivaldo Carlos, que "dispõe sobre a divulgaçáo
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da relação dos medicamentos disponiveis na rede pública Municiapl de Saude de lpiaú
e dá outras providências"; no 0L4/2o19, de autoria da Vereadora Simone Coutinho,
que " fica o poder Público Municipal, o encargo de solicitar exames psicológicos
e psiquiatras a todos os servidorese funcionários públicos e contratados/
terceirizados que trabalham em creches, escolas, e unidades de ensino do
minicípio de lpiáu e dá outras providências"; no 01 512019 , de autoria da Mesa
Diretora, que " dispõe sobre o reajuste salarial dos servidores públicos efetivos
do Poder Legislativo do municipio de lpiaú, Estado da Bahia"', fro 01612019, de
autoria da Vereadora Simone Coutinho, que " dispõe sobre a criação da frente
parlamentar em desfesa dos direitos das mulheres e dá outras providências"; no

01712019, de autoria do Vereador Claúdio Manoel Costa Nascimento, que
"dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias, contratadas ou
similares afazerem serviços de reparação aos danos causados ás vias, calçadas
e demais logradouros públicos, no âmbito do municipio de lpiaú e dá outras
providências", sendo assim, encaminhados para as comissÕes competentes.
Passando-se à ORDEM DO DlA, foram lidos, discutidos e aprovados, por
unanimidade, os Projetos de Lei e os seus respectivos pareceres emitidos pelas
comissôes: no 01112019, de autoria do Vereador Erivaldo Carlos Oliveira Santos
que " institui no calendário oficial do município de ipiaú o dia municipal do doador
voluntário de sangue e a semana municipal de incentivo á doação de sangue";
Constaram ainda, em REDAÇÃO FINAL, os Projetos de Lei no OO9/2019 que
"dispõe sobre proibição de apelo ao consumo nos estabelecimentos públicos e
privados da educação básica";e 01012019 que "dispÕe sobre a identificação dos
animais de propriedade privada e dá outras providências os quais serão
encaminhados para sanÇão do Executivo. Em seguida, o Senhor Presidente em
Exercicio Lucas de Jesus Santos cedeu a Tribuna do Legislativo, por 10 (dez)
minutos, ao Senhor Valmir Damascena,o qual falou sobre a consolidação dos
interesses comuns ao acesso da população aos bens e serviços essenciais que
o poder legislativo e Executivo oferecem a população mais nescessitada e
sugeriu que o Legislativo apresentasse uma proposta de implantação do
Conselho Municipal de Promoção da lgualdade Social, visando assim sua
inserção na vida socioeconômica, política e cultural de lpiaú. Sucessivamente, a
Tribuna foi também ocupada pelo senhor Vereador Emersom oliveira tambem
por 10(dez) minutos,que discorreu sobre a sua atuação do papel de fiscalizador
do povo, relatando assim a situaçao encontrada no poço da Fazenda do povo,
que na ocasião encontra-se com problemas na qualidade da água.Solicitando
então que o Executivo avalie e resolva a situação. Em seguida, foi concedido a
palavra aos edis para as Considerações Finais. Com o término das discussÕes, nada
mais havendo, o Senhor Presidente em exercicio, Vereador Lucas de Jesus
Santos, agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, encerrou a sessão.
Eu, Erivaldo Carlos Oliveira Santos, Primeiro Secretário, autorizei a servidora
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Georgina Santos Mendes lavrar a presente ata, seguindo rigorosamente o art.
128 e seus parágrafos do Regimento lnterno, quà após tlda e aprovada, é
devidamente por mim e pelo Presidente assinada. lpiaú, 30 de maio de 2019.

Primeiro Secretário
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