ATA Nº 015/2017
Ata da Décima Segunda Sessão Ordinária do
primeiro semestre Legislativo do Ano 2017.
Aos dois dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete (2017), às 18:45h (dezoito
horas e quarenta e cinco 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 LEO VASCONCELOS e secretariado da nobre Vereadora ILKA ABREU, deuse a abertura dos trabalhos legislativos desta Câmara Municipal. Inicialmente, o
Presidente solicitou a Secretária que efetuasse a chamada nominal dos Senhores
Vereadores, constatando-se as presenças dos seguintes Edis: LIA TEIXEIRA, LEK
CABELEIREIRO, ELIAS PIAU, ILKA ABREU, DUDU VASCONCELOS, GLAUDSON
DIAS, ZÉ CARLOS DE JONAS, ZÉ RIBEIRO, 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 a Secretária que procedesse a leitura do Material do
PEQUENO EXPEDIENTE, que constou somente da leitura da ata da sessão anterior.
Após a leitura, foi a Ata colocada em discussão e votação, sendo APROVADA POR
UNANIMIDADE. Pela ordem, os Vereadores presentes solicitaram um minuto de silêncio
em virtude do falecimento da Senhora Valdira Gama de Souza. No mesmo sentido, o
Vereador Glaudson Dias solicitou um minuto de silêncio em virtude do falecimento do
Sr. Aurelino e do Sr. Antonito Souza Carvalho, tendo o Presidente prontamente acatado
os pleitos, convocando todos os presentes a se postarem de pé e fazer um minuto de
silêncio em respeito ao passamento das pessoas supracitadas. Ato contínuo, foi
justificada em Plenário a ausência do Vereador ZÉ SANTOS SANTINHO. Dando
continuidade aos trabalhos, o Presidente solicitou a Secretária que efetuasse a leitura do
material constante do GRANDE EXPEDIENTE, que constou: EM APRESENTAÇÃO:
Projeto de Resolução nº 005/2017, que dispõe sobre o traje a ser usado pelos
Parlamentares nas Sessões Legislativas plenárias da Câmara Municipal de Vereadores
de Brumado; Projeto de Resolução nº 006/2017, Regulamenta o uso de Nome
Parlamentar pelos edis da Câmara Municipal de Vereadores de Brumado. EM PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Projeto de Lei nº 013/2017, que dispõe sobre a extinção
de cargos vagos criados por Resolução no âmbito da Câmara Municipal de Brumado e
dá outras providências; Projeto de Lei nº 014/2017, que dispõe sobre as Olimpíadas
Escolares no município de Brumado e dá outras providências; O Projeto de Lei nº
011/2017, foi retirado de pauta; EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: INDICAÇÕES
ns° 250/2017 a 265/2017. Franqueada a palavra aos vereadores para falar sobre o
material do GRANDE EXPEDIENTE, fizeram o seu uso os seguintes Edis: LIA
TEIXEIRA, LEK CABELEIREIRO, ZÉ RIBEIRO REY DE DOMINGÃO e GLAUDSON
DIAS. Dando prosseguimento aos trabalhos da Sessão, o Presidente solicitou aos
Vereadores que porventura quisessem usar a palavra no Tempo das Considerações
Finais que fizessem suas inscrições junto a Secretária, Vereador ILKA ABREU. Ato
contínuo, o Presidente abriu a ORDEM DO DIA, colocando em votação as seguintes
matérias: EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: INDICAÇÕES ns° 250/2017 a
265/2017; EM PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Projeto de Lei nº 013/2017, que
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dispõe sobre a extinção de cargos vagos criados por Resolução no âmbito da Câmara
Municipal de Brumado e dá outras providências; Projeto de Lei nº 014/2017, que dispõe
sobre as Olimpíadas Escolares no município de Brumado e dá outras providências –
TODA MATÉRIA APROVADA POR UNANIMIDADE. Em seguida, o Presidente
franqueou o espaço da TRIBUNA LIVRE ao Senhor JANSEN RICARDO ROCHA DA
SILVA, para falar sobre o movimento maio amarelo. Aberto o tempo das
CONSIDERAÇÕES FINAIS, fizeram o uso da palavra os Vereadores: ELIAS PIAU, LIA
TEIXEIRA, ZÉ RIBEIRO e ILKA ABREU. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito
para falar nas CONSIDERAÇÕES FINAIS e no TEMPO DAS LIDERANÇAS, o
Presidente encerrou a presente Sessão, convocando outra para o dia 08 de maio do
corrente ano, em seu horário regimental, e 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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