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Ata da Trigesima sessão ordinária da câmara Municipar de rpiaú. As vinte horas(20h00), do dia vinte e seis de outubro a" àoi. Àit e dezessete (26.10.2017), nosalão Nobre da câmara Municipar de rpiarr, teve inicio a 30, sessão ordinária de2017 Presente os vereadores: Aressandro irrrãàr, de Jesus, Andreia Novaes deotiveira, craudio Manoer costa Nascimento, ÊÃur.on orvàiia Jã éiur,"Êrir"raocarlos oliveira santos, Jean Kreber da sirva b*Áà, .1o." carros Bispo dos santos,Josenaldo de Jesus, Lucas de Jesus santos, irlà. rorraoo dos santos, orrandodos santos Ribeiro, Robson Fernando da sirva úoreira e simone coutinho Brito. oPresidente José carros Bispo dos santos, ";;;;" de Deus, anriu a sàssaã nposa execuÇão do Hino de rpiaú e a reitura de um trecho bíbrico, inicÀu-se oExpediente, do quar constou. Lertura e 
"prourlão 

da ata da sessâo do dia 19 deoutubro de201z- ofícios Recebidos nos: ász oi Éreteita Maria àr. éráõrr; zes o,secretária de saúde; 33 da secretária dã Desenvorvimento urbano; 01 daAssociação comunitária Bairronovense; r g àá õomissao de Justiça dessa casa.Ofícios Enviados nos: 300 e 312 à preteita ffrfrr" Á. Graças. lndicaçÕes nos. 261 e262 do vereador Erivatdo; 263 e 264 Oo u"r"ááãr. àlaudio; 265 a 269 davereadoraSimone. Telegramas de Repasses ao 
- 
Cáràrno Federal. Houve àtgun.Requerimentos Verbais: o presidente .lose caitás- soricitou moção de parabéns àassessora Marisa. A vereadora Andreia soricitou: que seja encaminhado um oficio àsecretaria de saúde informando que no posto santã Rita'esia irrtrrJ"ã"r"iãripaorspara que essas possam ser repostas; que o executivo possa rearizar a rimpeza dosesgotos das casas da Rua da Granja; reforçou o pedido do edil José Car-los. Avereadora simone soricitou rnoção de parabeÀs para Vinicius santos sÀncüs queestá aniversanando hoje o vêreadoi ntessaniio soricitou: que a secretaria cietntraestrutura disponibilize a máquina para a Região dos Bois. o vereador Josenaldosolicitou moção, de aprausos para a igreia seó oe setembro p"r, pãr.ãóã* .r".seus 88 anos. o vereador,Emer.on. ro'Íi"iio, que a secretária de infraestrutüra luntocom o secretário de agricurtura. reveja a situaçáo da popuração da Fazenda do povcque está com probremas na bomba que càpta água. o vereador Jean soricitoumoção de parabéns para as rgrejas Deus Forie, Asàemoreia de Deus da watdemarsampaio e Assembreia de Dzus'Ministerio rriãpunàente, todas ,."rtirrãr'iált";o.de senhoras. o vereador Erivardo soricitou qru á?"iutrria de infraestrutura passe apatrol na região do Ribeirão do Ferix que está intransitávet. o presidente corocou asproposições em votaÇão e todas foram aprovadas por unanrmidade. prosseguindo

com o Expediente, fez-se a..reitura dos projetos á" L"i n*, 016t2017 que ..Dispoe
sobre a instituição do conserho Municipar oe. oÀsenrorrimento sustentávLr-_ õüos,do Município de lpiaú" e 017t2017 que "oispoe sáore a criaçao do Fundo Municiparde Apoio à Agricurtura Famiriar -' run,tni- oo ilunicipio de rpiaú e dá outrasprovidências", do Executivo; 027t2017 qr"' 'ói.páL sobre as condiçôes para aDeclaração de utiridade púbrica das Entidades Ã..,1Jt"n",ri, e sem fins rucrativos domunicípio de rpiaú e dá outras providências" e ozgtzo.tl que ,,DecÍara de utiridadePública a lnstituição obras sociais Francisco àJ;.;., do Legisrativo. o presidentedêsignou que os projetos íossem encaminhados' p-r1, 

", devidas comissões. pe raordem' o edir Josenardo arerrou para o .""frito q;; haverá entre os pro,etos 02 z e028 de 2017, e explicou que a ordem dos dois está invertida, mesmo porque o 028estava na casa desde o mês de maio. o pr..ioãniã irro, qr. o. É;õ;;;;;""pr*as comissões e que eras 
.irão 

decidir r"nà ã"t, qr"stão. Na sequência, iniciou aOrdem do Dia, onde constou 
" ,prourçãà,-dã.' pài"ro. de Lei, do Executivo, no.:

3531-5476
u. ba. gov br



(À{âRÂ ,lr ! ir i(, t,Àl ri

IPIAU
sERVrçO PÚBLtCO MUNtCtPAL
PRAÇA ALBERTO PtNTO, No 01 , CENTRO
IPIAÚ _ BAHIA - CEP 45570-OOO
c.N.PJ. 1 3.246.442t0001 -64

01212017 que "Autoriza o Poder Executivo Municipal, procecier, ao orçamento Fiscal
e da seguridade social do Município de lpiaú, para o Exercício Financeiro de 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 única
votação, visto que, este projeto veio em caráter de urgêniia. Aprovação, em
segunda discussâo, dos Projetos: de Lei, do executivo, nos 00gt2017 que ,Àutoriza
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", ol1l2o17 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 01312017 que "Dispõe sobre a alteração 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 cooperação no âmbito do município de lpiaú,,; e, de Resolução, no
01112017, que "concede o Título de cidadão lpiauense ao senhor ruey Lose
Gonçalves Ramalho". Em Redação Final, constou os projetos. 01012017, do
Executivo, que "lnstitui o Plano Plurianual da Administração pública Municipat para o
período 201812021"; 01812017, do Legislativo, que "Dispôe sobre a proibição de
inauguração de obras públicas incompletas e inacabadas no Município de tpiaú" edá outras providências e 02012017, do Legislativo, que .Dispôe sobre a
obrigatoriedade das unidades Lotéricas de lpiaú instalarem assentos para os
usuários de seus serviçcs, preferencialmente destinados a portadores de deiiciência,
idosos com idade igual ou superior a sessenta (60) anos, gestantes, lactanles e as
pessoas acompanhadas por crianças de colo, e bebedouro com água potável,,;
Projetos de Resoluçáo nos. 006/2017 que "concede o Título de cidadão lpiauense
ao senhor Nilson Fernandes dos santos", oa7 Do17 que "concede o Íítuto .tu
cidadão lpiauense ao Senhor Alípio Alves de oliveira" e oogt2o17 que "concede a
comenda Altino cosme de cerqueira ao senhor Júlio césar Tito da cruz"; os quais
seguirão para sanção- Em seguida, foi concedida a Tribuna para o senhor Gilvânio
Zifirino Neto, diretor do CETEP Medio Rio das contas, que falou sobre a referida
instituição. Por fim, os edis fizeram suas consideraçÕes Íinais. o presidente José
carlos Bispo dos santos, ressaltou sobre os novos procedimentos acerca da ata, ,'a
qual estará disponível para apreciaçào nas terças e quartas feiras, seguindo o 2o
Paragrafo do Art. 'í28"; e, nada mais havendo, agradeceu a presenÇa de iodos, 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, que após lida
e aprovada, é devidamente por mim e pelo presidente assinada. lpiaú, 26 de
outubro de2017.
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