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Estado da Bahia

^^Câmara Municipal de Nova Soure
Ata da Décima Nona Sessão Ordinária do Segundo Periodo Legisiativo 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 Dezembro 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, Barimar do Nascimento, Geraldo
Biscarde Júnior e Dênio Oliveira Cruz. Logo após a secretária da Casa convidou Excelentíssimo

Senhor prefeito Luis Cássio de Souza Andrade e o Secretário de Administração e Finanças
Everiton Gama para fazerem parte da composição da Mesa. 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 dispensada a leitura da mesma. Logo após, foi apresentada a

matéria para segunda e última votação: Projeto de Lei n°15 de 29 de Outubro de 2019, de autoria
do Executivo Municipal, que: "Altera a Lei Municipal N° 449/2015 que aprovou o Plano Municipal
de Educação", sendo aprovado por unanimidade dos presentes. O Sr. presidente fez a leitura da

correspondência: Documento informando a posse dos Conselheiros Tutelares de Nova Soure-BA'
gestão 2020-2023, enviado pela Sra. Míriam Paixão Santana, Presidente do CMDCA. Em seguida
a secretária da Casa fez a leitura do convite enviado pela direção do Colégio Estadual D. Pedro I.
Dando continuidade aos trabalhos foi franqueada a palavra, fazendo uso da mesma os seguintes

vereadores: ítalo Góes Santos - iniciou suas falações convocando a todos a ficar de pé para um
minuto de silêncio em respeito ao falecimento do Sr. Antônio Aragão Neto, irmão do vereador
José Raimundo Aragão. Registrou a ausência da servidora da Casa Senhora Lúcia, que está

hospitalizada para fazer uma cirurgia. Agradeceu a todos os funcionários da Casa Legislativa e
vereadores. Comentou sobre sua ida ao Tribunal de Contas para o julgamento das contas da

Câmara e Prefeitura, ressaltando o papel que eles fazem pelo município. Parabenizou a Everiton

Secretário de Administração e Finanças, a toda a equipe de contabilidade e ao setor jurídico da
prefeitura de Nova Soure, pelas suas contas aprovadas. Deixou claro que os funcionáriosr.
contratados e concursados devem ajudar a gestão. Em tempo convidou o Secretário de Saúde

Ernesto para fazer parte da composição da mesa, e parabenizou o mesmo pelo trabalho que foi
realizado no ano de 2019, ressaltando o avanço considerável na saúde. Afirmou que o trabalho

que o gestor e a Câmara fizeram em 2019 supriu todas as expectativas, destacando que precisam
sim melhorar, citando o atraso salarial do transporte escolar, o problema das estradas e da água.
Mencionou sua ida ao Assentamento Cajuba acompanhado do gestor, enfatizando as melhorias
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