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1 ATAS 

1.1 10ª ATA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 

DO PIRES – BA. EM 26 DE SETEMBRO DE 2019 

 
10ª Ata do 2° Período Legislativo 2019 da Câmara Municipal de Rio do Pires -

BA. Em 26 de setembro de 2019 

Presidente: Benigno José da Silva 

Ata da sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Rio do Pires, 

Estado Federado da Bahia, realizada no dia 26 de setembro de 2019 às 09:00 (nove) horas 

no Salão Nobre da Câmara Municipal deste Município. Compareceram os seguintes 

Vereadores: Benigno José da Silva - Presidente, José Carlos A. de Oliveira - 12 secretário 

Hernando da Silva Pereira - 22 secretário, Daniel Rogue da Silva vice - Presidente, Hela ine 

Domingues P. Moreira, Marilete Albina do Amaral. Eliana Francisco Silva e Wilson Pereira 

da Silva Vereador Ausente: Osvaldo Borges do Nascimento. Após fazer a chamada 

composta a mesa e verificada a presença da maioria, o senhor Presidente declarou aberta 

a sessão. E para o Exped iente do Dia foi feita a leitura da Ata da Sessão anter ior que após 

lida foi aprovada por todos os presentes. Em seguida o senhor Presidente concedeu a 

palavra aos Vereadores por 10 minutos, o senhor Secretário José Carlos, cumprimentou a 

todos presentes e comunicou a todos que o Orçamento ira ser encaminhado à comissão 

competente de Finanças, Contas e Orçamento próxima semana para dar seu devido 

parecer sobre o mesmo. Também fez um comunicado aos vereadores que a part ir dessa 

presente data, a Embasa tomara conta dos trabalhos de restauração e reforma da 

barragem de ibiajara, e que seria de suma importância a presença nossa para poder 

fiscalizar os trabalhos, sendo que, se caso não concordarmos com algum feito, podemos 

junto ao prefeito fazer uma observação construtiva. Agradeceu a sua oportunidade. Em 

seguida a Vereadora Hela ine Domingues P. Moreira, aproveitou sua oportunidade e 

cumprimentou a todos, disse que fez um apelo ao Governador a respeito da situação dessa 

barragem, que a mesma, se encontra em péssimo estado físico, sendo que, parece que o 

cimento esta virando areia, necessitando de uma atenção rápida, por isso é importante a 

nossa fiscalização sobre a barragem. Também falou que esta magoada com o prefeito, 

pois, todos nos vereadores prestamos nossos serviços de forma correta, conforme rege o 

regimento, ajudamos o prefeito, e não somos reconhecidos, não recebemos ajuda de 

nada. Outr'o assunto que estamos passand9, é essa falta de água, essa situação tem que 

dar um jeito, pois esta sendo muito difícil lidar com a situação, é o pessoal ligando para a 

gente, a gente dando jeito e assim vai, por isso, temos que ter mais apoio do nosso 

prefeito, para junto com a gente caminhar em busca de uma solução. Para finalizar, fez um 

apontamento sobre as condições da Ponte do Rio da Caixa, que esta em um estado crítico, 

em condições perigosas para uso, pois vai começar as chuvas e se nada for feito, a ponte 

vai cair, como vai ficar o pessoal que trafega por ela? E por essas situações, pediu união 

aos Vereadores para que jwnto com o prefeito resolver esses problemas. Agradeceu sua 

oportunidade. Não havendo mais ninguém para o expediente o Senhor Presidente deu 

inicio na Ordem do Dia, e não havendo nada para demanda, declarou encerrada a sessão. 

Para constar, mandou lavra a presente Ata, que, após lida aprovada e achada conforme, 

segue assinada por todos Vereadores Presentes. 
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~~mar.a de Vereadores do Município de Rio do Pires - BA. 26 de setembro de 2019 . 
.'.'.' :!, ~ 
·;;; 

,:, : • 

Assinatura dos Vereadores Presentes: 

2. 

3. 

4. 

-~-

7. 

8. 

9. 

Benigno José da Silva 
Presidente 

Ata lavrada por Wesley Ramon de Assis, Controlador Geral da 
Câmara Municipal de Rio do Pires - BA. 
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1.2 11ª ATA DO 2º PERÍODO LEGISLATIVO 2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO 

DO PIRES – BA. EM 03 DE OUTUBRO DE 2019 

  

11ª Ata do 2° Período Legislativo 2019 da Câmara Municipal de Rio do Pires
BA. Em 03 de outubro de 2019 

Presidente: Benigno José da Silva 

Ata da sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Rio do Pires, 

Estado Federado da Bahia, realizada no dia 03 de outubro de 2019 às 09:00 (nove) horas 

no Salão Nobre da Câmara Municipal deste Município. Compareceram os seguintes 

Vereadores: Benigno José da Silva - Presidente, José Carlos A. de Oliveira - 1!! secretário 

Hernando da Silva Pereira - 2º secretário, Daniel Rogue da Silva vice - Presidente, 

Helaine Domingues P. Moreira, Marilete Albina do Amaral e Wilson Pereira da Silva 

Vereador Ausente: Eliana Francisco Silva e Osvaldo Borges do Nascimento. Após fazer a 

chamada composta a mesa e verificada a presença da maioria, o senhor Presidente 

declarou aberta a sessão. E para o Expediente do Dia foi feita a leitura da Ata da Sessão 

anterior que após lida foi aprovada por todos os presentes. Em seguida o senhor 

Presidente concedeu a palavra aos Vereadores por 10 minutos, a senhora Vereadora 

Helaine D. Pereira Moreira, se inscreveu, cumprimentou a todos e fez um questionamento 

sobre divulgação nas redes sociais, sendo que, tudo que se passa na Câmara estão 

divulgando na internet, e assim, fez um apelo ao senhor Presidente, que não aceita isso, 

que devemos ver o que pode fazer com isso, agradeceu sua vez, não havendo mais 

ninguém para falar no expediente, o senhor presidente deu inicio na Ordem do Dia. Para 

começar os trabalhos, o 1º secretário José Carlos, encaminhou o Projeto de Lei 05 de 28 de 

agosto de 2019 "que estima a receita e fixa as despesas do exercício financeiro de 2020" 

para a comissão de Finanças, Contas e Orçamento, para que, no tempo hábil, fosse 

analisado, e emitido o seu devido Parecer. Disse ainda, que se solidariza com a vereadora 

Elaine, pedindo união e entendimento para dar resposta aos eleitores. Sendo assim, não 

havendo mais nada a se tratar na Ordem do Dia, o senhor Presidente declarou encerrada a 

sessão. Para constar, mandou lavra a presente Ata, que, após lida aprovada e achada 

conforme, segue assinada por todos Vereadores Presentes. 

Câmara d~ Vereadores do Município de Rio do Pires - BA. 03 de outubro de 2019. 

(3~ # ck)cYv--
Benigno José da Silva 

Presidente 

Ata lavrada por Wesley Ramon de Assis Controlador Geral da 
Câmara Municipal de Rio do Pires - BA. 
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Assinatura dos Vereadores Presentes: 

9. 
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