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Estado da Bahia

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

Aos vinte e seis 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 José Moreira da Silva Filho 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: José Moreira da Silva Filho,
Denílson Carvalho Oliveira, Mariluce Magalhães Andrade Cruz, Edimário Noronha dos Santos,
Dioclesiano Brito Costa, Natalício Conceição de Santana, Barimar do Nascimento, Geraldo

Biscarde Júnior e Dênio Oliveira Cruz. Havendo número legal, o Sr. Presidente em exercicio__
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 Denílson Carvalho Oliveira que fizesse a leitura da ordem do dia. O Sr. presidente em
exercício solicitou a secretária da Casa que fizesse a leitura das correspondências: Ofício de n°
180/2019 enviado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Luís Cássio de Souza Andrade; Convite

enviado pelo Pastor José Pereira Lima; Convite do II Fórum Municipal de Enfretamento á
Violência contra a Mulher. Em tempo o Sr. presidente em exercício convidou o radialista Sr. Silvio

para fazer parte da composição da mesa. Em seguida, foram apresentadas as matérias para
segunda e última votação: Projeto de Lei n^lô de 05 de Novembro de 2019, de autoria do
Executivo Municipal, que: "Institui o Programa Municipal de Promoção do Emprego - PróEmprego e dá outras providências", sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de

Lei n°17 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", sendo aprovado por
unanimidade dos presentes. Dando continuidade aos trabalhos foi franqueada a palavra, fazendo
uso da mesma os seguintes vereadores: Geraldo Biscarde Júnior -- iniciou suas falações
comentando sobre as visitas que fez com o gestor, nas comunidades do TIngui e Seremão, onde
as pessoas puderam expor os problemas que estavam existindo nestas comunidades. Abordou
sobre uma reunião que aconteceu no povoado Renascer, onde o principal tema foi à ausência de
visitas dos agentes de saúde na comunidade. Citou um fato, que ocorreu na sessão passada,
onde o mesmo não estava presente, mas ligaram para ele avisando que um vereador de acordo

os relatos estava falando dele, o vereador esclareceu esse fato, e pediu desculpa se agiu errado,
deixou claro que certas situações não resolvem em plenário. Citou sua postura como político,--

ressaltando que é de pouca conversa e mais ações. Comentou sobre os benefícios que o seu
deputado federal já trouxe para Nova Soure, citando na área da saúde, ginásio de esporte e
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