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Ata da 7a (sétima) sessão ordinária. Às 20h (vinte horas), do dia 1110412019

(onze de abril de dois mil e dezenove), compareceram no Salão Nobre da

õâruta Municipal de lpiaú, os Senhores Vereadores: Alessandro Moreira de

Jesus, 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,

Lucas de Jesus Santos, Orlando dos Santos Ribeiro,Robson Fernando da Silva

Moreira e Simone Coutinho Brito. Havendo número 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, o Senhor
presidente convidou para compor a mesa o pároco da Paroquia de São Roque,
padre Márcio Luciano Martins e o representante dos discentes do Campus )ül
da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), o Sr. Armando Gabriel. Em

seguida, convidou a Servidora Janecléa Santos para fazer a leitura do
pg-ougruo EXPEDIENTE, realizando a leitura da ata da sessão anterior que,

não havendo pedido de retificação ou impugnação, foi declarada aprovada pelo

Senhor Presidente. Em seguida, foram lidas as indicações02312019, do Senhor

Vereador Naciel Ramos da Silva e 02512019 da Senhora Vereadora Simone

Coutinho, ambas solicitando a adoção de melhorias no Município; ofícios no

O1OZ]2O19 oriundo da Vigilância Epidemiologica, subscrito pela Senhora Nildete

euirino Gomes e 055/2019 enviado pela Primeira lgreja Batista de Rio Novo; e

convite encaminhado pelo Presidente do Conselho Municipal de Saude, Senhor

José Vaz Sampaio Filho. Também, ainda no pequeno expediente, foram

formulados 3 (três) requerimentos verbais, sendo uma moção de parabéns

ao Médico Doutor 
'Bruno 

de Araújo, autoria do Vereador Erivaldo Carlos, pela

dedicação desenvolvida no exercício da profissão; moção de parabéns ao

Vereador Erivaldo Carlos e à Senhora Vice-Prefeita de lpiaú,Margarete Chaves,

pelo nascimento do neto do casal, autoria da Vereadora Simone Coutinho;

retorno à tramitação no Legislativo do projeto no 008/2019, de autoria do

Executivo, bem como a sua leitura na sessão, por parte do Vereador Josenaldo

de Jesus. Todos os requerimentos escritos e verbais foram lidos e aprovados.

Ato contínuo,foram lidos os Projetos de Lei no 008/2019, de autoria do

Executivo, que "autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito,

oferecer garantia e dá outras providências junto ao DESENBAHIA"; no

O11lZO19, de autoria do Vereador Erivaldo Carlos, que "institui no calendário

municipal do Município de lpiaú - BA, o dia municipal do doador voluntário de

Sangue e a semana municipal de incentivo a doação de Sangue"; e no

O13íZO1g, de autoria da Mesa do Legistativo, que "altera a lei municipal no

2.073t2017, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da Câmara

Municipal de lpiaú e dá outras providências", sendo 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 comissões: no 009/2019, de autoria do

vereador Naciel Ramos t3::,:J,tã;;o"Y"eo.;1j:.g:r"";o1o* proibição de apelo ao
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consumo nos estabelecimentos públicos e privados da educação básica"; no

O1OI2O19, de autoria do Vereador Josenaldo de Jesus, que "dispõe sobre a
identificação dos animais de propriedade privada e dá outras providências.

Constaram ainda, em REDAÇÃO ftrueL, os Projetos de Lei n" 00212019 que

"declara de Utilidade Pública Doce Mel Esporte Clube"i 00512019 que "institui o

Dia Municipal dos Desbravadores"; e 006/2019 que "dispõe sobre a criação do

Projeto Cidade Limpa e dá outras providências", os quais serão encaminhados
para sanção do Executivo. Em seguida, o Senhor Presidente concedeu a
Tribuna do Legislativo, por 20 (vinte) minutos, ao Pároco Padre Márcio Luciano

Martins, o qual falou sobre o objetivo da lgreja no lançamento da campanha da

fraternidade e política pública, tema proposta pela Conferência Nacional dos

Bispos do Brasil (CNBB). Sucessivamente, a Tribuna foi também ocupada pelo

Discente do Campus XXI da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Senhor
Armando Gabriel, que pediu ajuda dos vereadores e da população em geral

para o não fechamento da UNEB em Ipiaú, a qual se encontra em situação de

extrema precariedade nos seus diversos setores. Em decorrência da relevância

do tema apresentado pelo discente da UNEB, bem como a extrapolação da

duração da sessão ordinária, conforme previsão regimental do art. 130, o

Senhor Presidente, em consonância com o parágrafo primeiro do supracitado
dispositivo, apresentou proposta de prorrogação da presente sessão ordinária,
assim como a supressão das considerações finais, para aprofundamento do

tema. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Com o

término das discussões, nada mais havendo, o Senhor Presidente, Vereador
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,

seguindo rigorosamente o art. 128 e seus parágrafos do Regimento lnterno,
que apos lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo Presidente assinada.

lpiaú, 1'l de abril de 2019.

Erivaldo Ca reira de Jesus
Primeiro Secretário dente

E-mail: fale@camaradeipiau.ba.gov.br
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