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Ata da Trigésima Terceira Sessáo Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú. As vinte
horas (20h00), do dia dezesseis de novembro de dois mil e dezessete (16.11.2017),
no Salão Nobre da Câmara Municipal de lpiaú, teve inicio a 33" 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, 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 Jean Kleber da Silva
Cunha justificou sua falta. O Presidente José Carlos Bispo dos Santos, em nome de
Deus, abriu a Sessão. Após a execução do Hino de lpiaú e a leitura de um trecho
bíblico, iniciou-se o Expediente, do qual constou: Leitura e aprovação da ata da
sessão do dia 09 de novembro de 2017.lndicações nos 274 a 277 do vereador Lucas
Louzado; 278 e 279 da vereadora Andreia; 280 do vereador Claudio. O presidente
colocou as proposições em votação e todas foram aprovadas por unanimidade.
Prosseguindo com o Expediente, fez-se a leitura do Projeto de Lei, do Executivo, no

02012017 que "Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de lpiaú, seus princípios,
objetivos, estrutura, organização, gestão, interrelações entre os seus componentes,
recursos humanos, financiamento e dá outras providencias". O Presidente designou
que o projeto fosse encaminhado para as devidas Comissões. Na sequência, iniciou a
Ordem do Dia: O Projeto de Lei no 02312017, do Legislativo, que "Modifica e
regulamenta a Lei no 192712009, que regulamenta a tribuna livre da Câmara
Municipal de lpiaú" foi aprovado em Primeira Discussáo. Os Projetos de Lei, nos

01612017 que "Dispõe sobre a lnstituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Sustentável - CMDS, do Município de lpiaú" e dá outras providências e 017120'17 que
"Dispõe sobre a criaçâo do Fundo Municipal de Apoio à Agricultura Familiar -
FUMAF, do município de lpiaú" e dá outras providências, do Executivo; e nG
02512017 que "lnstitui o dia do vaqueiro no calendário oficial de eventos no município
de lpiaú-BA" e 02712017 "Dispõe sobre as condições para a Declaraçáo de Utilidade
Púbica das Entidades Assistenciais e Sem Fins Lucrativos do município de lpiaú" e dá
outras providências, do Legislativo; foram aprovados em Segunda Discussão. Em
Redação Final, constou: Projeto de Lei no 02612017, do Legislativo, que "Altera a Lei
Municipal no 2273 de 26 de abril de 2017, que Dispõe sobre o Plano de Cargos e
Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de lpiaú" e os Projetos de
Resolução no" 01312017 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"; os quais serão enviados para sanção. Fizeram uso
da tribuna: O edil Robson relatando o ocorrido na "l Conferência Estadual de
Vigilância em Saúde da Bahia" e, o senhor Leonardo Rezende Cruz explanando
sobre o Projeto "Novembro Negro". 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,
Erivaldo Carlos Oliveira Santos, 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, í 6 de novembro de 2017 .
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