
laIra

É

arl.liÁlÂ .9üli CrPÀL irr

IPIAU
sERVIço PÚBLICO MUNICIPAL
PRACA ALBERTO PINTO N" O1 CENTRO

IPIAÚ . BAHIA - CEP 45570-OOO

c.N.P.J. 1 3.246.44210001 -64

Ata da 18a (décima Oitava) sessão Ordinária, realizada no dla 01 de outubro de

zózolr" sàlão nobre dá'Câmara Municipal de lpiaú As !-9ir-(n-oye 
horas)'

oresentes os seguintes i"-tãuoài"t' ALÉssANDRo MoREIRA DE JESUS'

[,õià:Ã "\ô§ftt.- ôÉ-- ôurverna, cLÁuDro MANoEL cosrA
NASCIMENTO, JOSE CnÉr-oí BlsPo Dos sANTOS', JOSENALq9 DE

rÉ'sus, uÚcab oe.lesló ÉÀrlros, oRLANDo Dos sANros RlBElRo e

áô-ESôI.I FERNANDO DA SILVA MOREIRA O PTCSidENtE INIETINO CM

Êxercício Lucas de Jesus em nome de Deus declarou aberta a sessào em

;;rià;;""üoou o verããoor Josenaldo de Jesus para Íazer a lertura da biblia

em continuaçao conviooú o Servidor Alexandre Ferreira dos santos para fazet

aleituradaatadasessãoanteriorsendoaprovadaporto{os..Ato-continuo
PEQUENO EXPEDIENiÊ, 

-ieii,', 
OO PRôJETO DE LEI N" 010/2020

"Demonina de Rua fuone if"it, a atual Rua Alto da Carolina' Centro lpiaú"'

autor Vereador Claúdio 
-Manoel 

Costa Nascimento; PROJETO DE 
-LEl 

No

o,l1t2o2o..DáonomeoeRuaGilbertoBarbosadosSantos,atualruaCBairro
Aloisio ConraOo munic'rpio à" rpi''i", autor Vereador Alessandro Moreira de

Jesus; PRoJETo DE r-EiH; oogno2o " Projeto de Lei no 008/2020 de 30 de

Setembro de 2Q2O", Oo poder Executivo que Estima a Receita e fixa as

Despesa do Orçamento n,i*f áo Município de lpiaú para o exercicio financeiro

de2O2llidoeseráencaminhandoparaaScomissões.oPresidenteconcedeu
por 10 (dez) minutos o uso da Trubuna ao Vereador Claúdio Manoel

Nascimentoquefalousobreadenúciafeitaporeleemrelaçãoaogastode
combustível pela Camára. Pediu fiscalização de todos e disse aguardar

;;ú;t, porque tudo está encaminhado ao Ministério Público. Encerrou

"-úá"çu.ioo 
a todos. o senhor presidente Alessandro Moreira de Jesus

concedeu o uso da tribuia pãr 1O (dez) minutos a Vereadora Andréia Novaes

de Oliveira que cnamoü-a'atenção da população em relação ao,aumento

abusivo da conta Oe uuz e água, àizendo assim que irá lutara.favordo-povo e

da diminuição oo. ,"iãrá, l-Ànà, utilizou da Tribuna o Vereador orlando

Santos por 10 (dez) rin,iot tiazendo registro e informações sobre toda as

suas conquistas durante esses 3 anos e meio de vereança' falou também dos

02 veiculos que seriari ánit"g'"t ainda nesta data ao município Terminou

falandoqueiráconduziroseu-mandatocommuitaseriedade.Foramabertaas
considerações Íinais, os 

"Oi" 
i" pronunciaram e com o término das discussões'

nada mais havendo, o Senhoi Presidente' Alessandro Moreira de Jesus'

agradeceu a presença;" t;a; e, em nome de Deus' encerrou a sessão Eu

Erivaldo Carlos oliveià- ;;i;t, Primeiro Secretário' ?1:1=l :^:::11"':
ãli:,ruilr"tli;"í;il;" i,"ã''" presente ata' que após rida e aprovada e

^^r^ D.ôêi.lônto ascinada loiaú. 01 de outubro de
Pelo Presidente assinada'devidamente Por mim e

2020.

Erivaldo Santos
Primeiro Secretário

E-mail: fale@camaradeipiau ba'gov br
(7 3) 3s3 | -54'7 6

de Jesus


