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Ata da Decima Sessâo Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú. As vinte horas (20h00). do

dia r intc' r' cinco de abril de dois mil e dezessete (25.04.2017). no Salão Nobre da Câmara

N,Iunicipal de lpiaú. tere inicio a lff sessão ordinária de 2017. Presenle os lereadores:

Andreia Novaes de Olivcira. Claudio Manoel Costa Nascimento. Edson Marques da Sih a-

Emerson Oliveira da Silra. I:r'ivaldo Carlos Oliveira Santos. Jose Carlos Bispo dos Santos.

.Tosenaldo de.Tesus- Lucas de.lesus Sanlos. [-ucas Louzado clos Santos. Orlando drrs Santos

Ribc-iro e Robson Fet'nanJo da Silra llorcira. Os edis Alcssandro Níorcira de .l!'sus c Simone

f'otúinhtr []rito .iustilicarnm suas ausências. O Presidente .losé Carlos Bispo dos Santt)s- ent

nonte de Deus- abriu a Scssào. Do l--xpediente constou: Leitura e aprolação cla ata da sessitr

do dia l8 de abril tlc 1017. C'onr ite da Paroquia de São .losé Operário para seus t-estclios.

Otlcios Reccbidos n"': 59 da Promotoria de.lustiça de lpiair: 50 da Secretaria dc Hducação de

lpiair: 06 do vereador .losenaldo: 05 do vereador Lucas de Jesus: 09 da Comissâo de Saúdc da
( iinrara \lunicipal dc lpiaú: 82 do llospital Gcral de Ipiaú: 8l da Pref-eitura lvÍunicipal dc

Ipiaú:0-l da Secrelaria dc Esportes dc tpiaÍr. Olicios Enriudos: n" l2q ao Hospital Geral de

Ipiaú: F-special a PrelL'ilura N'Íunicipal de Ipiaú. Indicaçties n"': ll-l do rereador EureLson:

ll5. ll(r. ll7.ll8. ll9 c 120 do vcreador llrivaldo: l2f do vercador Lucas de.lcsus: lli. l2-Í
da rercadora Andrcia: ll-5. 126. ll7. 128. 129. 130. 131 e 132 da vereadora Simone. Hourc
alr:uns Requerinrcntos Verbais: a vereadora r\ndreia solicitou a recuperação do calçirnrento-

enÍiente ao Poslo de Saúdc tla Rua da Granja: o rcrcador Claudio solicitou nloção dL' pesar

aos Íanriliares do scnhor .lose GonÇalves dos Santos. o popular Zé do Samba: o rereador
Robson solicitou nroçào de parabéns ao Scnhor Pablo Pcstana Santos por seu aniversario

ocorrido hoje. Todas as proposiçôes lbram aprovadas. Leituras: da mensagem do Pro.icto de

Lei n'004/1017- do erccutivo. que "Dispõe sohre as diretrizes para a elaboraçâo e c\ccuçà()

da Lci Orçamentária de l0l8 c dá outras pror idôncias": do Projcto de l-ei no 007'1017. do

legislatiro. c1ue "-A.ltera a I..ci rnunicipal n" 2]0.1 de 10./04/10l-5. que dispõe sohre o plano de

cargos c \ encinlcnt()s tlos servidores da Cânrara Municipal de lpiaú. c tlá oulr'as

prnridências". Na Ordenr do Dia: O Vice-Presidentc. .losenaldo de Jesus. assumiu a

presidôncia da sessào pâra que o edil José Carlos fizesse a defesa do referido pro.ieto. Na

sequencia. o vcreador letornou à presidência da sessão dando inicio a discussào. r'otação do

par!'cer c rrrtação do proicto 007/2017 que lirranr aprovados por unanimidade. cnr \'olaçà(r

única. Lm Redaçào lfinal. o Proieto de Lei n' 00].1017. do lcgislativo. que "Dispôe sobrc o

reaiuste salarial dos sen itlorc's púhlicos eÍêtiros do poder legislativo do municipir'r de lpiaú.
Eslatlo da Bahia". Em seguida. Íbi lranqueada a palavra aos edis para as considoraçõc-s tinais:
O r ereatkrr Lucas l-ouzado parabenizou a prelêita pelo erento "F-im de Scmana no Sítiti'c
pelo csr.lot&mento da Rua Emília c ao secrotario de transportes pelo bom sen'iço prcstado. O
rereador Claudio comcntou o pareccr do Ministório Público sobrc a legalidade dir cobrança da

tarilà de csgotamento sanitário en1 nossa cidadc: explanou sobre o Projeto de Lei do Plano

N,Íunicipal de Saneamento quc há de'*ir para discussão nesta casa: parabenizou toda a ecluipr'

que organizou o ultimo "Domin.o na Praça" realizado no Pau D'Arco: quc- prorarelmente-
no dia dois dc maio- serii pcrtirrado mais urtt poçL) na Fazenda do Poro. O reLeador Edsot.r

pediu quc se leve ao conhecimento do diretclr de infia cstrulura que no bairro Ank)rrio
I-ourcnço. enficntc a casa da Senhora-[elma- pr(rxin.ro a Polpa Eva há um esgotr.l r'ntl4rido e à
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ecu rLrctto. O rel'eador I:riraklo criticou a situação do Cemitério.lardim da Saudade ll (lnlta
de Íilicionários- EPls- iluminacão. roçagem e que ()s velatórios deveriam estar em uso). da

Crechc do Bairro Santa Rita (que está firncionando meio tumo)- da Rua D do Bairro Aloisio
(lonrado c do Bairro ACM que estão carecendo dc roçagem. O vereador Robson inÍbrmou que

a r'oçcrcnl do ( cnriterio .lardim da Saudade Il ter e inicit, hoje: sugerirr que o csccrrtir o cnr ie
para a Câmara a rcccita desses meses comparando com o passado para que a conrunidade
compreenda a atual situaçiio e ressaltou que os alimentos cla ccsta básica são de qualidade. o
r ereaclor I.Lrcas de .lcsus 1à1()u sohre o,s conr ênios. clue ticou têliz pela Casa do Níenor .iá tcr'

sido contr'mplada e desejou que as demais entidades nào demorem a reccbcr: scrlicittru a

tribuna. na próxima sessàti. para os es-Íuncionários do colégio cclestina: agradeceu ao

executiro o atendinrcnttr dc algumas solicitaçires a cxcmplo do r.igilante e secrelária para o
Conselho Tutelar. 0 rercador Orlando exaltou as benlêitorias que a gcslora do mr:nicípio ten.r

realizado na zona urbana e mral- a eremplo dos patrolamentos: informou que hour e urna

reunião com os laxistas e que eles irào pagar alvará e terâo scus lciculos devi<lamente

vistoriados pelo setor dc transportes. C) r'ereador .Tosenaldo fez alguns inl'onnes: que .iá

iniciou-se as rnelhorias na iluminaçào: que a prei'citura contará conl um programa dc cstáeios:
que a rcuniào conr os ta:istas f'oi rluilo pror eitosa- pois esclareceu os mal entendidos: que o
Proiettr Dontingo ua Praça eslá proporcionando a inclusào social. O vereador Ilmerson
criticou a laltir de uraterial para curativos no PSF do Bairrc' Novo: que a creche do mcsnro

bairro está lincionanclo ent nteio turno: que o P,AT está cm Íàlta de coptrs descafiár eis:
parabenizou a patrolalnento em alquntas ruas do bairo 2 de dezembro. A r.ereadora .Andreie
aqmrleceu a iluminaçào do Arara e da Rua da Granja: disse eslar fctiz por um gr-upo da

.\sricttlturr Fantiliar tla Rcgiào do Braço Pcqueno ter rencido a licitaçào: ressaltou r1'.tc as

retiões mrais da Serra do Choro- Braço Pequeno c Lapinha es1ào sem'lransporte t:scolar: c
tllte quando lizet patrolanrenltr e encascalhamento tenha uma continuidade em toda a cstrada.
Em seguida. o presidente.losé Carlos Bispo dos Santos. infomrou que a Rua Miguel Coutinho
cm Cómego de Pe<.tras cstá carente dc iluminação. congratulou a secretária de Âção Social
pela entreta das cestas há,sicas no nresmo Distrito- agradeceu a presença dc todos no recinlo e"

nada ntais haveudo- !'rr n()ulc de Deus. enccrroll a sessão. llu. Eriraldo Carlos Oliteira
Santo,s. l)rimciro Secrellilir-,. autorizei a sen i<]ora .lanecléa Santos lavrar a presente ata LlLrc

aFls Iida c apror ada. é dcr itlamente pr-rr nrin.r !' pclo Presidente assinada. lpiaú- 1,5 .lc. ahril ilc
)017.

Erir aldo C .lose Carlos Bispo dos Santos
PresidentePrimeiro Scclc,táritr
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