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Ata da Vigésima Sexta Sessáo Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú. As vinte
horas (20h00), do dia vinte e um de setembro de dois mil e dezessete (21.09.2017),
no Salão Nobre da Câmara Municipal de lpiaú, teve inicio a 264 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 Sessáo e
pediu para registrar em ata "Quero chamar a atenÉo dos senhores que, nas
Considerações Finais, quando o vereador estiver falando, o outro tem que respeitar,
se manter em silencio e ouvir; caso peça à parte e a pessoa que seja aparteado
entrar no debate, é problema de cada um, mas em situação diferente dessa, eu não
aceito porque é quebrar o decoro parlamentar; eu não quero dar uma penalidade a
nenhuma de vossas excelências, mas se ocorrer reincidência serei obrigado a
aplicar uma penalidade de quinze dias e com desconto no pagamento. Por isso,
peço a vossas excelências que na hoÍa das considerações Finais, mantenham-se
em silêncio, respeitando a palavra do outro". Do Expediente constou: Leitura e
aprovação da ata da sessão do dia 14 de setembro de 2O17. Ofícios Recebidos no":

298 e 299 da Prefeita Maria das Graças; 231 do SIMIP; 85 do Deputado Estadual
Sandro Régis; 84 do CREAS. lndicações no": 238 a 242 da vereadora Simone.
Houve alguns Requerimentos Verbais: a vereadora Andreia solicitou moções de
pesar as famílias da senhora Balbina e do senhor Bebe Gás que faleceram esta
semana; a vereadora Simone solicitou moções de pesar para as famílias do senhor
Sandoval Rialli e, também, da senhora Balbina; o vereador Robson solicitou uma
moção de parabéns ao amigo Valdivino Melo (senhor Del) que está aniversaÍiando
hoje; o vereador Erivaldo solicitou moçáo de parabéns para a vereadora Simone e
seu esposo, Flávio, pelo aniversário de casamento. O presidente colocou as
proposiçôes em votação e todas foram aprovadas por unanimidade. Prosseguindo
com o Expediente, fez-se a leitura dos Projetos de Resolução no' 006/2017 que
"Concede o Título de Cidadão lpiauense ao Senhor Nilson Fernandes dos Santos",
00712017 que 'Concede o Título de Cidadão lpiauense ao Senhor Alípio Alves de
Oliveira", 00912017 que "Concede a Comenda Altino Cosme de Cerqueira ao Senhor
Júlio César Tito da Cruz", 01012017 que "Concede o Título de Cidadão lpiauense ao
Senhor Euclides Nunes Fernandes", 01112017 que "concede o Título de Cidadão
lpiauense ao Senhor Ney José Gonçalves Ramalho" e A1212017 que "Concede o
Título de Cidadão lpiauense ao Senhor Sandro de Oliveira Régis; e do Projeto de Lei
n' 01812017, do Legislativo, que "dispõe sobre a proibição de inauguração de obras
públicas incompletas e inacabadas no Município de lpiaú" e dá outras providências.
O edil Jean solicitou ao Presidente que colocasse em votação c peCido de que os
Projetos de Resolução 010 e 012 ocorrem em voiaÉo única nesta sessão; o
presidente colocou em votação; o resultado foi onze votos Íavoráveis e dois
contrários. Suspendeu a sessão por dez minutos para que fosse exarado o parecer
dos referidos Projetos. Na sequencia, iniciou a Ordem do Dia, onde constou a
aprovação: em única discussão e votação, os Projetos de Resolução no" 00412017
que "Concede o tÍtulo de cidadá ipiauense à senhora Aline Fernanda Almeida
Peixoto", 01012017 que "Concede o Título dê Cidaciáo lpiauense ao Senhor Euclides
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Senhor Sandro de Oliveira Régis, por unanimidade; e, por onze votos favoráveis e
dois contrários, o de no 00512017 que "Concede o Título de Cidadão lpiauense ao
Senhor Antônio Carlos Magalhaes Neto". Em segunda discussão e votação, o
Projeto de Resolução no 00312017 que "Concede o titulo de cidadão ipiauense ao
major PM Jorge Alexandre dos Santos Júnior" e os Projetos de Leis, do Legislativo,
no'01312017 que "lnstitui no calendário oficial do município de lpiaú-Bahia, o dia da
pessoa portadora de deficiência de qualquer natureza" e 01512017 que "Declara de
utilidade publica a Associação Atlética Banco do Brasil - AABB de lpiaú-B4". Em
Redação Final constou os Projetos de Lei, do Legislativo, no'01412017 que "Dispõe

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: a senhora Nena
Costa, secretária de Açáo Social que explanou e respondeu a questionamentos dos
edis acerca dos projetos e outros acontecimentos da referida secretaria. Por fim, 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,21
de setembro de 2017.
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