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Ata da Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú. As vinte horas
(20h00), do dia catorze de março de dois mil e dezenove (14.03.2019), no Salão
Nobre da Câmara Municipal de lpiaú, teve inicio a 3' sessão ordinária de 2019.
Presente os vereadores: Alessandro Moreira de Jesus, Andreia Novaes de Oliveira,
Claudio Manoel Costa Nascimento, Edson Marques da Silva, Emerson Oliveira da
Silva, Erivaldo Carlos Oliveira Santos, José Carlos Bispo dos Santos, Josenaldo de
Jesus, Lucas de Jesus Santos, Naciel Ramos dos Santos, Orlando dos Santos
Ribeiro, Robson Fernando da Silva Moreira e Simone Coutinho Brito. O Presidente
Alessandro Moreira de Jesus, em nome de Deus, abriu a Sessão. Do Expediente
constou: Leitura e aprovação das atas das sessões dos dias 19 e 21 de fevereiro e
07 de março de 2019. lndicações nc 01 a 06 dos vereadores. Ofícios recebidos da
Secretaria de Ação Social e no 77 da Coordenação de Vigilância Epidemiológica de
lpiaú. Todas as proposições foram aprovadas. Leitura do Projeto de Lei do
Executivo, no 00712019, que "Cria cargos de provimento em comissão para compor
quadro de direção e assessoramento superior do Centro Integrado de Ensino
Professor Altino Cosme de Cerqueira especificamente destinados ao sistema de
ensino da Disciplina Militar e dá outras providências". Leitura dos Projetos de Lei do
Legislativo nos: 003/2019, que "Dispõe sobre horário turnão para garis no Município
de lpiaú e dá outras providências"; 004/2019, "Fica obrigatório a tiberação das
quadras, ginásio de esportes, áreas externas das escolas, para os munícipes, fazer
eventos no Município de lpiaú e dá outras providências"; 005/2019, "lnstitui o dia
municipal dos desbravadores"; 006/2019, "Dispõe sobre a criação do Projeto Cidade
Limpa e dá outras providências"; 00712019, "Fica o poder executivo autorizado a
fazer o desmembramento do bairro Santa Rita no município de lpiaú-BA e dá outras
providências"; e, 008/2019, "Fica o poder executivo autorizado a fazer a doação do
galpão e dos Box da Praça Salvador da Mata no município de lpiaú-BA e dá outras
providências'. Da Ordem do Dia constou: Primeira Discussão do Projeto de Lei do
Legislativo no 00112019 que "lnstitui a supressão (extinção) imediata e definitiva da
cobrança de Contribuição de Iluminação Pública por parte da Prefeitura Municipal de
lpiaú e determina a proibição da cobrança em todo o território municipal e dá outras
providências". O Presidente suspendeu a sessão para a Comissão de Justiça exarar
o Parecer do referido Projeto. No retorno, foi feita a leitura do Parecer - Favorável a
aprovação integral do projeto. O vereador Josenaldo, pedindo para constar em ata,
solicitou que fosse lido um segundo parecer, assinado por ele (Relator da Comissão
de Finanças) e pela edil Andreia (Presidente da Comissão de Justiça). O presidente
consentiu, porém ressaltou que a leitura desse segundo parecer seria apenas como
justificativa. A servidora Jocasta, então, leu o referido parecer. Na sequência, o
Advogado Dr. Joabes Ribeiro explanou na tribuna acerca de aspectos
constitucionais referente às atribuições da Câmara Municipal e em seguida Dr.
Thiago Fontoura, Assessor Jurídico desta casa, explicando sobre a
constitucionalidade do Projeto supracitado. O presidente colocou em votação o
pedido de vistas, solicitado pelo edil Erivaldo. Tendo sido reprovado (o pedido de
vistas), o Projeto 001 do Poder Legislativo, seguiu para Discussão e Votação, sendo
reprovado com o total de 7 (sete) votos. Na sequência, foi lido o Parecer Conjunto
das ComissÕes de Justiça e de Finanças ao Projeto de Lei do Executivo no OO5t2O1g
que "Autoriza o pagamento da diferença correspondente ao reajuste de vencimentos
dos profissionais do magistério do município de lpiaú/BA, do piso salarial nacional de-
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2018, referente ao retroativo de janeiro de 2018 a abril de 2018", sob única votação
obteve aprovação por unanimidade. Em seguida, foi franqueada a palavra aos edis
para as Consideraçôes Finais. Na sequencia, nada mais havendo, o Presidente
Alessandro Moreira de Jesus, 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, 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, 14 de março de 2019.

Erivaldo afuffi santos
Primeiro Secretário
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