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Ala da 2a (segunda) Sessáo ordinária do Poder Legislativo, realizada.no dia 05

de março'a{ZOZOI, no Fórum Jorge Calmon MunicÍpio de lpiaÚ. As 18:00h
(dezoito horas), presentes os seguintes Vereadores: ALESSANDRO MOREIRA
àe resus,aíiónere NovAts DE oLlvElRA,cúuDlo MANoEL cosrA
NASCIMENTO, EMERSON OLIVEIRA DA SILVA,EDSON MARQUES DA

SILVA, ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, JOSÉ CARLOS BISPO
DOS SANTOS, JOSENALDO DE JESUS,LUCAS DE JESUS SANTOS'
NACIEL RAMOS DOS SANTOS, ROBSON FERNANDO DA SILVA MOREIRA
E SIMONE COUTINHO BRITO. O Presidente em nome de Deus declarou
aberta a sessão, em seguida convidou a Vereadora Simone Coutinho Brito
para Íazer a leitura da bíblia,em continuação convidou o Servidor Alexandre
Ferreira dos santos para Íazer a leitura da ata da sessão anterior, sendo

aprovada por todos. Ato contínuo PEQUENO EXPEDIENTE, leitura dos ofícios
nà 05/2020, encaminhada pelo Vereador Robson Fernando da Silva Moreira;

Ofício no O1I2O2O do Vereador Erivaldo Carlos Oliveira Santos; Ofício

encaminhado pelo Vereadora Simone Coutinho Brito, ainda no pequeno

expediente, foram formulados 03 requerimentos verbais' sendo uma moção

de parabéns a Bruna Novais solicitada por Naciel Ramos; o Vereador Lucas de

Jesus Santos solicitou ao setor de Educação Sro Alan Márcio vitorino para que

seja realizado eleição para diretores de escolas municipais 2020, aja vista

existe o Projeto de Lei no1 .96412010, o Vereador Erivaldo carlos informou a

aprovação da Emenda para calçamento do municÍpio no valor de R$ 250.000 (

duzentos e cinquenta mil), pediu assim que o Executivo encaminhe para o

orgão competente até o dia 15/03/2020( quinze de março do ano de dois mil e
vinte) para que não perca o prazo. E que estará Íiscalizando o destino desta

verba,foi colocado em votação todos os requerimentos e oÍÍcios lidos que foram

aprovados por todos. Em seguida, o Senhor Presidente cedeu a Tribuna do

Legislativo, por 20 (Vinte) minutos, ao Vereador Robson Fernando da Silva

Moreira que utilizou da Tribuna para rebater críticas, que segundo ele foram

feitas pelo Vereador Erivaldo Carlos Oliveira. Passando-se à ORDEM DO DlA,

Proieto de Lei no 0001/2020"Estabelece o Piso Salarial M'inimo dos servidores
Públicos no âmbito do Poder Legislativo do Município de lpiaú, Estado da

Bahia, e dá outras providência"; Proieto de Lei no 00212020 " Dispõe sobre o

Reajuste Salarial dos Servidores Públicos efetivos do Poder Legislativo do

Município de lpiaú, estado da Bahia" ,o Presidente colocou em votação sendo

aprovado por todos e encaminhado para segunda discussão Em seguida, foi
concedido a palavra aos edis para as Considerações Finais. O Vereador
Josenaldo de Jesus não escrito na sua fala, pediu a sua retirada do plenário por

Íorças maiores, os demais inscritos Íizeram uso da palavra. Com o término das
discussões, nada mais havendo, o Senhor Presidente, Alessandro Moreira de

Jesus, agradeceu a presença de todos e, em nome de Deus, encerrou a
sessão. Eu, Erivaldo Carlos Oliveira Santos, Primeiro Secretário em exercício,
autorizei a servidora Georgina Santos Mendes lavrar a presente ata, que apÓs
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lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo Presidente assinada. lpiaú, 05
de março de2020.

Moreira de Jesus
Primeiro Secretário
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