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Ata da 12a (décima segunda) Sessão Ordinária, realizada no dia 20 de agosto
de2020, no salão nobie da Câmara Municipal de lpiaú. As 09h (nove horas),
presentes os seguintes Vereadores: ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS,
ÀronÉn NoVAES DE oLrvEtRA, cúuDlo MANoEL cosrA
NASCIMENTO, ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, JOSÉ CARLOS
BISPO DOS SANTOS, JOSENALDO DE JESUS, LUCAS DE JESUS
SANTOS, ORLANDO DOS SANTOS RIBEIRO, ROBSON FERNANDO DA
SILVA MOREIRA E SIMONE COUTINHO BRITO. O Presidente Alessandro
Moreira de Jesus em nome de Deus declarou aberta a sessão, em seguida
convidou o Vereador Josenaldo de Jesus para Íazer a leitura da bÍblia,em
continuaçáo convidou o Servidor Alexandre Ferreira dos Santos para fazet a
leitura da ata da sessão anterior sendo aprovada por todos. Ato contínuo
PEQUENO EXPEDIENTE, Oficio n" 01412020, da Vereadora Andréia Novaes
de Oliveira; PROJETO DE LEI No 09/2020, " Dá o nome de Avenida Américo
Castro, atual Travessa Tancredo Neves, centro,no Município de lpiaú- Bahia,
do Vereador Robson Femando da Silva Moreira; PROJETO DE LEI No

00412020, de 14 de abril de 2020, "DispÕe sobre as Diretrizes para a
Elaboração da Lei Orçamentária de 2021 e dá outras providências", do poder
Executivo. Em continuação foi cedido a Tribuna ao Senhor Nestor por 05
(cinco) minutos, que relatou sobre o seu descontentamento em relaçâo ao não
pagamento do poder Executivo no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais)
referente ao trabalho prestado em evento realizado em julho de 2019 no São
Pedro e pediu ajuda aos vereadores para que ele pudesse receber. Terminou
sua fala agradecendo e contando com a ajuda dos mesmo para assim resolver
a sua situação. O vereador Orlando dos Santos Ribeiro pediu que constasse
em ata da sua imparcialidade em relação aos contratos feitos de qualquer jeito.
Pediu ao Senhor Nestor que acionasse a justiça para poder receber o devido
valor, já que não teria recebido o mesmo pediu iambém que constasse ainda,a
respeito da entregua de dois veiculos Okm a saúde através do Deputado
Marcelino Galo.Consequentemente foi cedido por 1O(dez) minutos a tribuna a
Vereadora Andréia Novaes de Oliveira, que falou da sua conquista em relaçâo
a ambulância da Fazenda do Povo e que sente-se muito feliz por essa
conquista, pois e uma área muito importante da gestão. Ainda relatou sobre o
pedido de uma moradora que a procurou com abaixo assinado, solicitando o
calçamento da rua do Baino Constança (vizinha a rua 1) e que vai solicitar a
prefeita o calçamento. Fez um breve comentário em relação a todas as
benfeitorias que a prefeita tem feito no município e que ela possa trazer mais
obras, pois quem ganha é a população. Ainda na sua fala solicitou uma reunião
com a Comissão de Justiça para discussão do parecer do Projeto lido em
Sessão. Concluiu sua fala dizendo que as lutas viram, mas que terá que vencer
a guerra e agradeçeu pela oportunidade. Em seguida, foi concedido à palavra
aos edis para as ConsideraçÕes finais. Com o término das discussões, nada
mais havendo, o Presidente Alessandro Moreira de Jesus, agradeceu a
presença de todos e, em nome de Deus, enceÍrou a sessão. Eu, Erivaldo
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Carlos Oliveira santos, Primeiro Secretário, autorizei a servidora Georgina
Santos Mendes lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, é devidamente
por mim e pelo Presidente assinada. lpiaú, 20 de agosto de 2020.

Primeiro Secretário
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