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Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú. As vinte
horas (20h00), do dia cinco de outubro de dois mil e dezessete (05.10.2017)' no

Salão Nobre da Câmara Municipal de lpiaú, teve inicio a 28a sessão ordinária de
2017. Presente os vereadores: Alessandro Moreira de Jesus, Andreia Novaes de
Oliveira, Claudio Manoel Costa Nascimento, Emerson Oliveira da Silva, 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 edil Erivaldo carlos oliveira santos
justificou sua falta. O Presidente José Carlos Bispo dos Santos, em nome de Deus,
abriu a Sessão. Do Expediente constou: Leitura e aprovação das atas das sessÕes

dos dias 28,29 e 30 de setembro de 2017. Ofícios Recebidos no": 217 da Secretária
Municipal de Saúde de lpiaú; 268 do Diretor de Cultura da Prefeitura de lpiaú; 96 do
Centro de Apoio Pedagógico de lpiaú - CAPI; 376 do Tribunal Regional do Trabalho
da 5'Região. lndicações no": 243 a 245 e 253 do vereador Lucas Louzado; 246 do
vereador Alessandro; 247 e 252 da vereadora Simone; 248 a 250 da vereadora
Andréia; 251 do vereador Robson e 254 do vereador Claudio. Houve alguns
Requerimentos Verbais: a vereadora Simone solicitou moção de pesar para os
familiares do senhor Bôbola, na região do Tingui e em lpiaú; o vereador Jean
solicitou moção de parabéns para a lgreja Assembleia de Deus (Sede) pela festa do
círculo de oração e por ter completado 60 anos em nossa cidade e, para a lgreja
Assembleia de Deus (Catedral) por ter realizado a festa dos senhores neste Íinal de
semana, o vereador Lucas de Jesus solicitou o desmembramento do Bairro Santa
Rita e cobertura do espaço da academia da saúde. O presidente colocou as
proposições em votação e todas foram aprovadas por unanimidade. Prosseguindo
com o Expediente, fez-se a leitura dos Projetos de Lei, do Executivo, no".0'1112017
que "Autoriza o Poder Executivo Municipal, proceder, ao Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social do Município de lpiaú, para o Exercício Financeiro de 2017 , a
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil
Reais), na forma que indica e dá outras providências" e 01212017 que "Autoriza o
Poder Executivo Municipal, proceder, ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
do Município de lpiaú, para o Exercício Financeiro dê 2017, a abertura de Crédito
Adicional Suplementar no valor de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), na
forma que indica e dá outras providências" - em caráter de urgência; 01312O17 que
"Dispõe sobre a alteração da redação do Art. 5o da Lei no 2.26812017, que lista as
organizaçôes da sociedade civil sem fins lucrativos autorizadas a firmar termo de
colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação no âmbito do município de
lpiaú" e 01512017 que "Estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do
municÍpio de lpiaú, para o exercício financeiro de 2018"; e do Projeto de Resolução
no 01112017, que "Concede o Título de Cidadão lpiauense ao Senhor Ney José
Gonçalves Ramalho". Ao término das leituras, o Presidente designou que os projetos
fossem encaminhados paÍa as devidas Comissões. Na sequência, iniciou a Ordem
do Dia, onde constou: retirada de pauta do Projeto 00912017, do Executivo, 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", após solicitação do
edil Josenaldo, aprovada pelo plenário; aprovação, em primeira discussão, dos
Projetos de Leis nos 01012O17, do Executivo, que "lnstitui o Plano Plurianual da
Administração Pública Municipal para o período 20181202'1"; 01812017 que "DispÕe

E-mail: fale@camaradeipiau. ba. gov br
(73) 3531-5476

\



ê if fiiU ng: fiifu*.!;,!:t 
cENrR.

sobre a proibição de inauguração de obras públicas incompletas e inacabadas no
Município de lpiaú" e dá outras providências e 02012017 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",

ambos do Legislativo. Também em primeira discussão, foram aprovados os 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 SenhorAlípio Alves de Oliveira" e 00912017 que "Concede a Comenda
Altino Cosme de Cerqueira ao Senhor JÚlio César llto da Cruz". Em Redação Final

constou o Projeto de Resolução no 00312017 que "Concede o título de cidadão
ipiauense ao major PM Jorge Alexandre dos Santos Júnior'' e os Projetos de Leis, do
Legislativo, nos 013/2017 que "lnstitui no calendário oficial do município de lpiaú-
Bahia, o dia da pessoa portadora de deÍiciência de qualquer natureza" e 01512017
que "Declara de utilidade publica a Associaçáo Atlética Banco do Brasil - AABB de

lpiaú-BA". Em seguida, foi concedida a Tribuna para o advogado Ricardo Costa,
rêpresentante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de lpiaú (SlMlP) que

explanou acerca da negociação entre o SIMIP e a Administração Municipal sobre o
reajuste salarial dos servidores públicos municipais. Na sequência, os edis fizeram
suas considerações finais. Nada mais havendo a ser tratado o Presidente José
Carlos Bispo dos Santos agradeceu a presença de todos, e 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 par'ágrafos do Regimento lntêrno, que após lida e aprovada, é devidamente
por mim e pelo Presidente assinada. lpiaú, 05 de outubro de 2017.
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José Carlos Bispo dos Santôs
Presidente
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