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Ata da Vigesima Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú. As vinte
horas (20h00), do dia quatorze de setembro de dois mil e dezessete (14.09.2017),
no Salão Nobre da Câmara Municipal de lpiaú, teve ínicio a 254 sessão ordinária de
2017. Presente os vereadores: Alessandro Moreira de Jesus, Andreia Novaes de
Oliveira, Claudio Manoel Costa Nascimento, Emerson Oliveira da Silva, Erivaldo
Carlos Oliveira Santos, Jean Kleber da Silva Cunha, José Carlos Bispo dos Santos,
Josenaldo de Jesus, Lucas de Jesus Santos, Lucas Louzado dos Santos, Orlando
dos Santos Ribeiro, Robson Fernando da Silva Moreira e Simone Coutinho Brito. O
Presidente José Carlos Bispo dos Santos, em nome de Deus, abriu a Sessão. Do
Expediente constou: Leitura e aprovação da ata da sessão do dia 3í de agosto de
2017. Ofícios Recebidos no'.257,260,277,279 a282 e 290 a 292 da Prefeita Maria
das Graças; 21 do edil Josenaldo de Jesus. lndicaçÕes no": 234 a 236 da vereadora
Andreia e 237 do vereador Rcbson. Telegramas de Repasse do Gcverno Federal.
Houve alguns Requerimentos Verbais: a vereadora Simone solicitou patrolamento da
Região do Bom Sem Farinha, o vereador Erivaldo solicitou moção de parabéns: ao
senhor Orlindo Lopes, ao edil Lucas do Social e para a mãe de sua assessora Jussi,
e, moção de pesar para as famílias do professor Tatai, do SenhorArlindo e Pimentel
(em nome de seu irmão, Olival Ferreira Pimentel); o vereador Claudio solicitou
moção de aplausos para a casa "A Norma" que completa essa semana 80 anos de
portas abertas e, paÍa a UDV que completou 12 anos de fundação em lpiaú; a
vereadora Andreia solicitou melhoria da iluminação da Vila lrmã Dulce, akás da
Polpa Eva e na Horta Comunitária; o vereador Emerson solicitou melhoria na
iluminação da praça seguindo para lbirataia e na pista de cooper; o vereador
Alessandro solicitou roçagem no campo da feirinha; o vereador Jean solicitou uma
moçâo de aplausos para a prefeita e vice prefeita de lbirataia e ao Deputado Sandro
Regis pela inauguraçáo de um setor administrativo da Policia Civil; o presidente José
Carlos solicitou uma moção de parabéns ao Deputado Eduardo Salles pela
perfuração de poços em nossa região. Houve um minuto de silêncio em homenagem
ao professor Tatai. O presidente colocou as proposições em votação e todas foram
aprovadas por unanimidade. Prosseguindo com o Expediente, fez-se a leitura do
Projeto de Resolução no 00512017 que "concede o Título de Cidadão lpiauense ao
Senhor Antônio Carlos Magalhaes Neto" e dos Projetos de Lei no": 02012017, do
Poder Legislativo, que "dispõe sobre a obrigatoriedade das Unidades Lotéricas de
lpiaú instalarem assentos para os usuários de seus serviços, preferencialmente
destinados a portadores de deficiência, idosos com idade igual ou superior a
sessenta (60) anos, gestantes, lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças
de colo, e bebedouro com água potável"; 00912017 que "autoriza firmar convênio de
cooperação entre entes federados celebrado entre o município de lpiaú e o Estado
da Bahia, autorizando a gestão associada de serviços públicos de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário" e 01012017 que "institui o Plano Plurianual da
Administração Pública Municipal para o período 201812021", ambos do Poder
Executivo. Na sequencia, iniciou a Ordem do Dia, onde constou: apÍovação em
primeira discussão dos Projetos de Lei, do Legislativo, no" 01312017 que "lnstitui no
ealendário oficial do município de lpiaú-Bahia, o dia da pessoa portadora de
deficiência de qualquer natureza"; 01512017 que "Declara de utilidade publica a
Associação Atlética Banco do Brasil - AABB de lpiaú-BA" e, os de Resolução no'
00312017 que "Concede o título de cidadão ipiauense ao major PM Jorge Alexandre
dos Santos Júnior" e 00412017 que "Concede o título de cidadã ipiauense à senhora
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Aline Fernanda Almeida Peixoto"; aprovação em segunda discussão dos Projetos de
Lei, do Legislativo, no" 01412017 que "Dispóe sobre o valor da tarifa de esgoto
cobrada pela Embasa, nas condições que especifica" e 01712017 que "Denomina de
Rua Miguel Cunha Coutinho, à atual Rua 5, no Bairro Santa Rita". Em seguida, foi
concedida a Tribuna para: o Senhor Jose Vaz que falou sobre as Hepatites Virais em
lpiaú; a senhora Celiana Gabriel que defendeu a redução da tarifa de esgoto e pediu
para constar em ata sua solicitaçâo para que os dirigentes da Embasa apresentem a
tabela de preços e tarifas contidas na Lei 7.307 de 23 de janeiro de í998, bem
como, quando se dará o término de cobertura do esgotamento sanitário em 100% da
área urbana da cidade de lpiaú e distrito de Japumirim; e a vice-prefeita Margarete
Chaves que ressaltou as principais questões abordadas na sessão. Na sequencia,
os edis fizeram suas consideraçÕes finais. O presidente José Carlos Bispo dos
Santos agradeceu a presença de todos, e nada mais havendo, em nome de Deus,
encerrou a sessão. Eu, Jean Kleber da Silva Cunha, Primeiro Secretário, autorizei a
servidora Janecléa Santos lavrar a presente ata, seguindo rigorosamente o Art. 128
e seus parágrafos do Regimento lnterno, que após lida e aprovada, é devidamente
por mim e pelo Presidente assinada. lpiaú, 14 de setembro de 2O17.
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