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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA 
PROPOSTA DE REVISÃO DA LEI ORGÂNICA. 
 
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro do ano de dois mil e 
dezenove, às 9:00 (nove) horas, no Plenário da Câmara Municipal de 
Vereadores, reuniram as autoridades municipais, representantes da sociedade 
civil organizada e demais pessoas, para participarem da Audiência Pública 
para apresentação da proposta de revisão da Lei Orgânica do Município de 
Canápolis-BA, em cumprimento ao determina o Art. 39, Inciso XI do 
Regimento Interno e Art. 30, §1º, Inciso II da Lei Orgânica, a proposta foi 
protocolada no dia 06 de agosto de 2019, através do Projeto de Resolução nº 
01/2019, assinada pela maioria dos vereadores desta Casa Legislativa. Para 
abertura da audiência foi convidado o Sr. Alvino de Oliveira Alves, 
Presidente da casa, que cumprimentou e agradeceu a presença de todos, 
esclareceu a importância desse projeto de revisão da Lei Orgânica, citando 
que a atual está defasada e o município deixa de regularizar algumas leis 
municipais em decorrência disso, citou também o empenho da empresa 
MASCONP, na pessoa do seu administrador Sr. Michel, pela elaboração do 
texto, juntamente com a assessoria jurídica do advogado Dr. Djean que se 
faz presente, agradeceu a presença da Prefeita Myriam, do Vice-Prefeito 
Zoroaldo e do Secretário de Educação Hélio, convidou-os a fazer parte da 
mesa. Na sequência passou a palavra a cada um deles que fizeram breves 
relatos a respeito do projeto de revisão da Lei Orgânica. Continuando 
convidou a vereadora Eli Silva da Mata Fagundes para secretariar os 
trabalhos. Convidou o Assessor Jurídico, o Advogado Dr. Djean Lopes para 
assessorar e tirar as dúvidas que surgirem e por último convidou o Assessor 
Administrativo, o Sr. Miguel Sales conhecido por Michel, para apresentação 
do texto do projeto. Durante a discussão surgiram vários questionamentos, 
todos eles respondidos, e justamente devido a esses questionamentos, não foi 
possível concluir a apresentação do projeto nesta audiência, ficando a cargo 
do Sr. Presidente marcar outra data para continuação da discussão. Ao meio-
dia foi encerrado os trabalhos desta audiência. Para finalizar o Sr. Presidente 
mais uma vez agradeceu a presença de todos e convidou-os a estar presente 
na próxima, mandou a lavrar a presente ata que será anexada as assinaturas 
da lista de presença. 
Canápolis-BA, 25 de outubro de 2019. 
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ATA DA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUSSÃO DA 
PROPOSTA DE REVISÃO DA LEI ORGÂNICA. 
 
Ao 01 (primeiro) dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 
9:00 (nove) horas, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, 
reuniram as autoridades municipais, dirigentes de órgãos e escolas do 
município, professores, estudantes, membros de conselhos municipais, 
representantes de associações e sindicatos, demais pessoas da sociedade 
civil, para participarem da 2ª Audiência Pública de apresentação da proposta 
de revisão da Lei Orgânica do Município de Canápolis-BA, em 
cumprimento ao determina o Art. 39, Inciso XI do Regimento Interno e Art. 
30, §1º, Inciso II da Lei Orgânica, a proposta foi protocolada no dia 06 de 
agosto de 2019, através do Projeto de Resolução nº 01/2019, assinada pela 
maioria dos vereadores desta Casa Legislativa. Deu abertura da audiência o 
Sr. Alvino de Oliveira Alves, Presidente da casa, que cumprimentou e 
agradeceu a presença de todos, esclareceu a importância desse projeto de 
revisão da Lei Orgânica para o município e para à população, citou mais 
uma vez a participação da empresa MASCONP, na pessoa do seu 
administrador Sr. Michel, pela elaboração do texto, juntamente com a 
assessoria jurídica da Câmara, Dr. Djean Lopes, relatou que as sugestões 
sejam repassadas aos vereadores para que eles possam alterar o texto através 
de emendas. Continuando passou para o palestrante Sr. Miguel Sales, 
conhecido por Michel para continuar com apresentação do texto, ele 
cumprimentou a todos, pediu a Secretária vereadora Eli Silva da Mata 
Fagundes para fazer a leitura da ata da 1ª Audiência Pública realizada dia 
25/10/2019. Na sequência fez um breve relato sobre a tramitação do referido 
projeto que trata da proposta de revisão da Lei Orgânica do município. 
Seguindo continuou fazendo referência aos pontos destacados para leitura e 
discussão, onde surgiram vários questionamentos, todos eles respondidos, as 
sugestões de alterações foram anotadas e encaminhadas aos vereadores para 
apresentação de emendas. Ao meio-dia foi encerrada a apresentação 
completa do texto do projeto. Para conclusão dos trabalhos, o Sr. Presidente 
agradeceu a presença de todos e divulgou o calendário de tramitação do 
projeto até a sua votação final, os vereadores agradeceram o Sr. Miguel 
popular Michel pela dedicação a esse projeto, lavra-se a presente ata que 
será anexada as assinaturas da lista de presença. 
Canápolis-BA, 01 de novembro de 2019. 
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