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Ata da Vigésima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú. As vinte
horas (20h00), do dia dezenove de outubro de dois mil e dezessete (19.10.2017), no
Salão Nobre da Câmara Municipal de lpiaú, teve inicio a 29a 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 e Robson Fernando da Silva Moreira. A edil Simone Coutinho
Brito justificou sua falta. O Presidente José Carlos Bispo dos Santos, em nome de
Deus, abriu a Sessão. Do Expediente constou: Leitura e aprovação da ata da sessáo
do dia 05 de outubro de 2017. Ofícios Recebidos no": 1637 da Juíza Janine Ferraz e
238 do SlMlP. Indicaçoes nos: 255 e 257 do vereador Lucas Louzado; 256 do
vereador Emerson; 258 do vereador Robson; 259 e 260 da vereadora Simone.
Telegramas de Repasses do Governo Federal. Houve alguns Requerimentos
Verbais: o vereador Robson solicitou uso da tribuna para explanar sobre a liminar da
justiça que impedia os enfermeiros de exercer algumas atividades na área da saúde;
o vereador Lucas de Jesus solicitou: uso da tribuna para o Policial Kleber falar sobre
um Projeto que atende crianças e adolescentes; ao Executivo que encaminhe cópias
das notas técnicas da Caixa Econômica de todos os convênios com do CREAS e
das quadras desportivas; e, reiterar o pedido para que a prefeitura traga o mais
rápido possível a Hemodiálise e o Banco de Sangue para lpiaú; o vereador
Alessandro solicitou moção de parabéns para o Deputado Euclides por seu
aniversário no ultimo dia 17. O presidente colocou as proposições em votação e
todas foram aprovadas por unanimidade. O vereador Jean solicitou pedido de vistas
ao Projêto 01212017 que "Autoriza o Poder Executivo Municipal, proceder, ao
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de lpiaú, para o Exercício
Financeiro de 2O17, a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de
R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), na forma que indica e dá outras
providências", com a finalidade de o Executivo enviar um Quadro de Detalhamento
explicando para onde será destinada a verba solicitada. O edil Josenaldo lembrou
que o referido Projeto veio em caráter de urgência, e que sendo retirado de pauta
hoje, solicitou que na próxima sessão venha para votação única. O Presidente
colocou o pedido de vistas em votaçáo e o plenário aprovou. Prosseguindo com o
Expediente, fez-se a leitura dos Projetos de Lei, do Legislativo, no": 023/2017 que
"ModiÍica e regulamenta a Lei no 1927l2OOg, que regulamenta a tribuna livre da
Câmara Municipal de lpiaú"; 02412017 que "Consolida o nome de Conjunto
Habitacional Antônio Carlos Magalhães ao bairro ACM, sito na zona uóana deste
município" e dá outras providências; 025120'17 que "lnstitui o dia do vaqueiro no
calendário oficial de eventos no município de lpiaú-BA" e 02612017 que "Altera a Lei
Municipal no 2273 de 26 de abril de 20'17, que Dispoe sobre o Plano de Cargos e
Vencimentos dos Servidores da Câmara municipal de lpiaú". Os Projetos de
Resoluçáo n6 O1312017 que "Concede o Título de Cidadã lpiauense à Senhora
Aurenita Rocha Sá" e 01412017 que "Concede a Comenda Altino Cosme de
Cerqueira ao Senhor Odival Freitas Costa" também foram lidos no Expediente. O
Presidente designou que os projetos fossem encaminhados para as devidas
Comissões. Na sequência, iniciou a Ordem do Dia, onde constou: aprovação, em
primeira discussão, dos Projetos de Leis, do Executivo, nos: 009/2017 que "Autoriza
firmar convênio de cooperação entre entes federados celebrado entre o município de
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lpiaú e o Estado da Bahia, autorizando a gestão associada de serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário"; 01112017 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"; 01312017 que "Dispõe sobre a alteraçáo da
redação do Art. 50 da Lei no 2.26812017 , que lista as organizações da sociedade civil
sem fins lucrativos autorizadas a firmar termo de colaboração, termo de fomento ou
acordo de cooperaÉo no âmbito do município de lpiaú"; e o Projeto de Resolução no
01112017, que "Concede o Título de Cidadáo lpiauense ao Senhor Ney José
Gonçalves Ramalho". Em segunda discussão, aprovou-se os Projetos de Lei no":
O1O|2O17, do Executivo, que "lnstitui o Plano Plurianual da Administração Pública
Municipal para o período 201812021";01812017, do Legislativo, que "Dispõe sobre a
proibição de inauguração de obras públicas incompletas e inacabadas no Município
de lpiaú" e dá outras providências eO2O|2O17, do 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"; e os
Projetos de Resolução nc: 006/2017 que "Concede o Título de Cidadão lpiauense
ao Senhor Nilson Fernandes dos Santos", OO7l20'17 que "Concede o Título de
Cidadão lpiauense ao Senhor Alípio Alves de Oliveira" e 009D017 que "Concede a
Comenda Altino Cosme de Cerqueira ao Senhor Júlio César Tito da Cruz". Em
seguida, foi concedida a Tribuna para o vereador Robson. Por fim, os edis fizeram
suas considerações finais. E, 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 parágrafos do Regimento lntemo, que após lida e aprovada, é devidamente
por mim e pelo Presidente assinada. lpiaú, 19 de outubro de 2017 .
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