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Ata da 13" ( décima Terceira) sessão ordinária, realizada no dia 27 de agosto

de 2020, no salão nobre da câmara Municipal de lpiaú' As 09h (nove horas)'

presentes os seguintes Vereadores: ALESSANDRO MOREIRA DE JESUS'

ANDRÉIA NOVAES DE OLIVEIRA, ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA

SÀr.rrOS, JOSÉ CARLOS BISPO DOS SANTOS, JOSENALDO DE JESUS'

LUCAS DE JESUS SANTOS, LUCAS LOUZADO, 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 josé carlos

Bispo para fazer a leitura da Bíblia,em continuação convidou o servidor

Alexandre Ferreira dos santos para Íazer a leitura da ata da sessão anterior

sendoaprovadaportodos,oVereadorJoséCarlosjustificouafaltado
Vereador cláudio Manoel Nascimento, do mesmo modo o Vereador Josenaldo

de Jesus justificou e solicitou o adiamento do uso da Tribuna pelo Vereador

cláudio. Em momento o Presidente convidou a secretária Laryssa Dias para

que fizesse parte da mesa. Ato contínuo PEQUENO EXPEDIENTE' Ofício no

o14t2O2O, do Vereador Alessandro Moreira de Jesus; ofício no 0212020'da

Vice-prefeita Margarete chaves; ofício no 018t2020, do Vereador claudio

Manoel Costa Nascimento; Ofício Gab no O27O|2O20' da Secretária Laryssa

Andrade Santos F. Dias; Foram formulados 07(sete) requerimentos, Moção de

parabéns a Gil e Elisangêla do tempero, do vereador Alessandro Moreira de

Jesus; Solicitação do monitor ou Data show para ser usado nas sessões ao

setor de comunicação desta casa,do Vereador Erivaldo Caros oliveira Santos;

moção de parabéns a Aiala Thamos, do Vereador Robson Fernando da silva

Moreira;Solicitaçãodeavaliaçãodosgabinetesemquedizrespeitoa
equipamentos informáticos, do Vereador Josenaldo de Jesus; Solicitação de

limpeza e roçagem da rua da Granda e Dois de Dezembro' da Vereadora

Andréia de Novaes; o vereador Lucas de Jesus Santos solicitou que fosse feita

a leitura dos Projetos de Resolução no 12 e 1312019' O Presidente colocou em

votação todos os requerimentos, indicações,moções e a leitura dos Proietos

que foi aprovado por todos. Em continuação foi cedido a Tribuna ao Vereador

orlandodosSantosporl0(dez)dezminutosquefalousobrea
responsabilidade do seu trabalho diante do município' Agradeceu a todos os

núcleos voluntários orlando santos, que ajudam na sua campanha, agradeceu

a Edy pelo seu trabalho em relação a divulgação de suas mídias' Deixou

registrado sobre a emenda de Jorge sotla e Marcelino Gallo no valor de R$
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2.0000,oo(dois milhões de reais) e o2(dois) veículos para o município' Disse

também que está trazendo a sede propria da UNEB, na Escola Agrícola'

Agradeceu e terminou falando que continua lutando pelo bem de lpiaú' Do

mesmo modo foi cedido a tribuna a Secretaria de Saúde Laryssa Dias por

20(vinte) minutos, agradecendo pelo convite, disse ser muito grata pela moção

de aplausos recebida pela casa. lnformou todos oS recursos recebidos e

também os gastos referente ao combate ao covlD pela secretaria de saude

no município. De acordo com a secretária, foram tomadas ações como

implantação da Vigilância sanitária junto à Polícia Militar (PM-BA) para

fiscalizar as entradas da cidade. Alem disso, o município teve campanhas de

vacinação em idosos por serviço drive thru (por meio de carro) e domiciliar'

Disse ainda que vem tomando todas as medidas e seguindo todas as

orientações do Ministério da Saude. Aqui implantamos um comitê de

enfrentamento ao coronavírus, temos um plano de ação e a gente vem

seguindo com todas as ações durante esse período' Terminou agradecendo a

todos pela oportunidade e que está à disposição da comunidade' Foi cedido

aos edis espaço para perguntas a secretária. o senhor presidente teve que

ausentar-se, substituindo então o vice-presidente Lucas de Jesus Santos

(Presidente lnterino em Exercício). Ainda no pequeno Expediente foi colocado

em votação PROJETO DE LEt No ogtzozo, " Dá o nome de Avenida Américo

Castro, atual Travessa Tancredo Neves, centro, no Município de lpiau- Bahia,

do Vereador Robson Fernando da Silva Moreira, em votação única; e o

PRoJETO DE LEI No 004/2020, 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 votação unica' O senhor presidente

colocou em votação os projetos sendo aprovados por todos' Em seguida, foi

concedido a palavra aos edis para continuação as perguntas a secretária

Laryssa. Apos as as considerações finais e com o término das discussões,

nada mais havendo, o Senhor Presidente lnterino em Exercício 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 Georgina Santos Mendes lavrar a presente ata, que apos lida e

aprovada, é devidamente por mim e pelo Presidente assinada' lpiaú' 27 de

agosto de 2020.
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