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Ata da 3a (Terceira sessão ordinária da câmara Municipar de rpiaú, rearizadano dia 19 de março, no corégio cerestina BitÀnc_olrt às 1gh (Dezoito horas).presentes os seguintes Vereadores: ALESSAN.DRo úbnÊràí oÊiÊsus,ANDREIA NOVAES 
. DE _ OLIVEINA, 

- _CLAUOTO 
MANOEL COSTANASCIMENTO, EDSON MARQUES DA'SILVA, EMERSON OLIVEIRA DAsrLVA, JosÉ cARLos Brspo oos car.iio's, rose*eloõ ó'iiÉsus,LUCAS DE JESUS SANTOS, NACIEL NÀúóS OOS §Àr,r1OS, ONiÀruOODOS sANros RrBErRo, R.BSON ren*ÀHoo oa srr_úÀ ÍõàEína eslMoNE courNHo BRrro. o presioentÀ Àtessanoro Moreira de Jesus emnome de Deus decrarou aberta a sessão,o Vereador Josenardo de Jesus fez aleitura biblica, o servidor Arexandre reireiia tez a reitura da ata da sessãoanterior, houve requerimentos verbais, a ata, oficios e peoioos verÀãrJiorr.aprovados por todos. DA oRDEM oo oie .coNsroú,- p.op"io-'ie r_ei001t2020 "Estaberece o piso sarariar rr,rinimo no Âmbito oo Éoo"iÍãôi.rairvo ooMunicípio de rpiaú,Estado da Bahia, e dá ãutras providen"i".rr"Jo 'poo",.

Legisrativo; projeto de Lei oo2r2o2o; oisfoe ioore'o nealuite sJa-riat oosServidores púbricos Efetivos. do. poder r-áóLrãtiro; do Município de lpiaú,Estado da Bahia", do Legisrativo; erofiio- o" Lei 001/2020 ,, concedeReajuste de vencimentos aos profissionáis do Magistério oo rrrrrniãi-p,o o"lpiaú/Bahia, para o fim especíÍico q9 aaequaçãã ao piso sarariar Nacionar emque preceitua a Lei Federar no 11.738120ó8", do poder eiá"rtirt;'piàiãil a"Le,i .00212020 " Dispôe .sobre o nea;usie 
-salarial 

aos Servidores daAdministração Direta, rndireta, Autarquica á Êrno""ion"r do Município de rpiaú_Bahia, e dá outras providências", do Êoder exácutivo. e, 
"ugriáã 

ã'ÉÀ!io"nt"colocou todos os projetos.em votação única, que toi aprovaão poitoo-o-.'r.rao
havend.o consideraçãoes finais, o iresidente'Ai"s.anoro Moreira de Jesus, emnome de Deus, encerrou a sessão. Eu, Lucas de jesus santos, Vice presidentee Prímeiro secretário em exercício, autorizei á servioora ôuoilin"-éànto,Mendes lavrar a presente. ata, que após rida e ãprovada, é devidamente pormim e peto Presidente assinada. ipiaU, f g oá rãrào de2O2O.
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