Estado da Bahia

Câmara Municipal de Nova Soure
Ata da Sétima Sessão Ordinária do Segundo Periodo Legislativo da Décima Oitava
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Soure - Estado da Bahia;
referente ao ano de 2019.

Aos dezessete dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezenove, às 09h00 horas, reuniuse a Câmara de Vereadores, sob a Presidência do Vereador ítalo Góes Santos no Plenário José

Ramos de Souza, situado a Praça Nossa Senhora da Conceição S/N. Feita a chamada nominal,

achavam-se presentes os seguintes vereadores: ítalo Góes Santos, José Moreira da Silva Filho,
Denilson Carvalho Oliveira, Edimário Noronha dos Santos, Dioclesiano Brito Costa, José

Raimundo Oliveira Aragão, Natalicio Conceição de Santana, Barimar do Nascimento e Geraldo
BIscarde Júnior. Havendo número legal, o Sr. Presidente declarou aberta a sessão. Em seguida''

pediu a secretária da Casa que fizesse a leitura da Ata da sessão anterior, sendo aprovada por
unanimidade dos presentes, Logo após, pediu ao primeiro secretário Denilson Carvalho Oliveira
que fizesse a leitura da ordem do dia. Em seguida o Sr. presidente solicitou a secretária da Casa
que fizesse a leitura da correspondência: Oficio de n° 155/2019, enviado pelo Excelentíssimo Sr.

prefeito Luis Cássio de Souza Andrade. Em tempo foi registrado a presença do ex-vereador
Luciano, o mesmo foi convidado a fazer parte da mesa. Logo após foi apresentada a matéria a ser
dada entrada na Casa; Indicação n° 07/2019, que: "Indica ser feito um Campo de Futebol sócite
de areia ao lado do Posto de Saúde Santa Terezinha, com fechamento de alambrado." de autoria

do vereador Barimar do Nascimento, indicação aprovada por unanimidade dos presentes e será
encaminhada ao Executivo Municipal. Em seguida foi franqueada a palavra para uso da Tribuna
Livre para a Sra. Miriam Paixão de Santana (presidente do Conselho Municipal dos Direitos da^.

Criança e do Adolescente) e o Sr. Daniel Miranda (Consultor de Políticas Sociais do Instituto de
Gestão e Políticas Sociais - !J), onde os mesmos apresentaram e divulgaram os prè-candidatos e
o processo Eleitoral de escolha dos Conselheiros Tutelares. Dando continuidade aos trabalhos foi

franqueada a palavra, fazendo uso da mesma os seguintes vereadores: Edimário Noronha dos
Santos - iniciou suas falações comentando sobre o processo eleitoral dos conselheiros tutelares,
ressaltando a importância do trabalho que é prestado a sociedade. Abordou sobre a reunião que

aconteceu na prefeitura com o pessoal do Conselho Sustentável, questionou sobre os dois anos e
meio que estão se reunindo e discutindo e não está havendo ação, deixou claro que a agricultura
é a principal fonte de renda do município. Enfatizou que participará de mais duas reuniões, se não

acontecer ações, oficializará sua desistência de integrante do Conselho. Ressaltou que a
secretaria de agricultura está deixando a desejar, e espera que o novo secretário desenvolva um
trabalho voltado a comunidade. Comentou sobre o projeto do Orçamento de 2020, solicitando que

seja feita uma reunião com os órgãos do governo, para assim discuti os pontos deste projeto.
Finalizou convidando a todos para a reunião do 2° quadrimestre que será realizado no dia
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