Estado da Bahia

Câmara Municipal de Nova Soure
Ata da Décima Sexta Sessão Ordinária do Segundo Periodo Legislativo da Décima Oitavia
Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Soure -

Estado da Bahia;

referente ao ano de 2019.

Aos dezenove dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezenove, às 09h00 horas, reuniu-

se 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,
Denílson Carvalho Oliveira, Mariluce Magalhães Andrade Cruz, Edimário Noronha dos Santos,

Dioclesiano Brito Costa, José Raimundo Oliveira Aragão, Natalício Conceição de Santana,^
Barimar do Nascimento e Dênio Oliveira Cruz. Havendo número legal, o Sr. Presidente declarou
aberta a sessão. Em seguida pediu a secretária da Casa que fizesse a leitura das seguintes atas:
Ata da sessão anterior, sendo aprovada por unanimidade dos presentes; Ata da Reunião da
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final do dia 18 de Novembro do ano de 2019,

Projeto de Lei n°16 de 05 de Novembro de 2019, oe autoria do Executivo Municipal, que: "Institui
o Programa Municipal de Promoção do Emprego - Pró-Emprego e dá outras providências", esta
comissão emitiu parecer favorável e sua aprovação. Ata da Reunião da Comissão de Finanças,

Orçamentos e Contas do dia 18 de Novembro do ano de 2019, Projeto de Lei n^lB de 05 de
Novembro de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que: "Institui o Programa Municipal de
Promoção do Emprego - Pró-Emprego e dá outras providências", esta comissão emitiu parecer
favorável e sua aprovação. Ata da Reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final

do dia 18 de Novembro do ano de 2019, Projeto de Lei n^l? de 05 de Novembro de 2019, de'
autoria do Executivo Municipal, que: "Dispõe sobre as medidas de apoio logístico, de

infraestrutura e de incentivos fiscais e econômicos para instalação de empreendimento industrial
que indica e dá outras providências", esta comissão emitiu parecer favorável e sua aprovação. Ata
da Reunião da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas do dia 18 de Novembro do ano de
2019, Projeto de Lei nM? de 05 de Novembro de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que:
"Dispõe sobre as medidas de apoio logístico, de infraestrutura e de incentivos fiscais e

econômicos para instalação de empreendimento industrial que indica e dá outras providências",
esta comissão emitiu parecer favorável e sua aprovação. Logo após, pediu ao primeiro secretário
Denílson Carvalho Oliveira que fizesse a leitura da ordem do dia. O Sr. presidente solicitou a
secretária da Casa que fizesse a leitura das correspondências: Oficio de n" 194/2019 enviado pela
Sra. Maria Fernanda dos Santos da Coordenação CREAS/ PAEFI. Em tempo o Sr. presidente-,

convidou o Secretário de Finanças Sr .Everiton Gama e os Ex- vereador Codima para fazerem
parte da composição da mesa. Em seguida foram apresentadas as matérias a serem dada
entrada na Casa: Indicação n" 12/2019, que: "Solicita ao prefeito Municipal de Nova Soure a
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