ATA Nº 003/2017
Ata da Terceira Sessão Extraordinária do
primeiro semestre Legislativo do Ano 2017.
Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano dois mil e dezessete (2017), às 18:30h
(dezoito horas e trinta minutos), no Salão Nobre ESTHER TRINDADE SERRA, na sede
da Câmara de Vereadores de Brumado, situada na Praça Abias Azevedo, n.º 145, bairro
Monsenhor Fagundes, Cep: 46.100-000, Brumado-BA, sob a presidência do Vereador
LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS e secretariado da nobre Vereadora ILKA
NÁDIA SOUZA VILASBOAS ABREU, deu-se a abertura dos trabalhos legislativos desta
Câmara Municipal. Inicialmente, o Presidente solicitou à Secretária que efetuasse a
chamada nominal dos Senhores Vereadores, constatando-se as presenças dos
seguintes Edis: LIA TEIXEIRA, LEK CABELEIREIRO, ILKA ABREU, GLAUDSON
DIAS, ZÉ CARLOS DE JONAS, ZÉ RIBEIRO, ELIAS PIAU, LEO VASCONCELOS,
LUIZ CARLOS PALITO, WANDERLEI NEM E REY DE DOMINGÃO. Havendo quórum
regimental, composta a Mesa e invocada a força de DEUS, o Presidente declarou aberta
a sessão. Em seguida, o Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura do
Material do PEQUENO EXPEDIENTE, que constou da leitura da ata da sessão anterior.
Após a leitura, foi a Ata colocada em discussão e votação, sendo APROVADA POR
UNANIMIDADE. Ato contínuo, o Presidente LÉO VASCONCELOS justificou em Plenário
a ausência do Vereador DUDU VASCONCELOS, fazendo referência ao atestado médico
apresentado pelo Edil, justificando também a ausência do Vereador ZÉ SANTOS
SANTINHO que se encontra em viagem a serviço do mandato. Pela ordem, o Vereador
GLAUDSON DIAS pediu que constasse em ata as condolências pelo falecimento do Sr.
JÚLIO BRITO. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a Secretária que
efetuasse a leitura do material constante do GRANDE EXPEDIENTE, que constou
apenas: EM REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA: Projeto de Lei N° 023/2017,
que torna obrigatória a aplicação de psicoteste como critério complementar para
provimento de cargos efetivos no âmbito do Município de Brumado e dá outras
providências. Franqueada a palavra aos vereadores para falar sobre o material do
GRANDE EXPEDIENTE, fizeram o seu uso os seguintes Edis: LIA TEIXEIRA,
GLAUDSON DIAS, ELIAS PIAU, LEK CABELEIREIRO, REY DE DOMINGÃO e ZÉ
RIBEIRO. Ato contínuo, o Presidente abriu a ORDEM DO DIA, colocando em votação a
única matéria objeto da convocação desta sessão extraordinária: EM REGIME DE
URGÊNCIA URGENTÍSSIMA/ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Projeto de Lei N°
023/2017, que torna obrigatória a aplicação de psicoteste como critério complementar
para provimento de cargos efetivos no âmbito do Município de Brumado e dá outras
providências – PROJETO APROVADO POR 09 (NOVE) VOTOS FAVORÁVEIS e 02
(DUAS) ABSTENÇÕES (dos vereadores ZÉ RIBEIRO e LEK CABELEIREIRO). Em
seguida, o Presidente registrou que as sessões extraordinárias são compostas
exclusivamente da “Ordem do Dia”, nos termos do art. 139, do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, e encerrou a presente Sessão Extraordinária, convocando uma Sessão
Ordinária para o próximo dia 01 de agosto. Em seguida, mandou que se lavrasse a
presente Ata que, depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada por mim,
AMILCAR LIMA GAMA, Secretário Geral, que a redigi e digitei, e por todos os
Vereadores presentes.
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