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Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú. As vinte
horas (20h00), do dia treze de junho de dois mil e dezessete (13.06.2017), no Salão
Nobre da Câmara Municipal de lpiaú, teve inicio a 174 sessáo ordinária de 2017.
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, Lucas Louzado dos Santos, Orlando dos Santos
Ribeiro, Robson Fernando da Silva Moreira e Simone Coutinho Brito. O Presidente
José Carlos Bispo dos Santos, em nome de Deus, abriu a Sessáo. Do Expediente
constou: Leitura e aprovaçâo da ata da sessáo do dia 06 de junho de 2017. Convite
para o Circuito Cine Eden. Ofícios Recebidos no" 045 da Rekan/lpiaú; 056 da APAE;
162 da Secretária de Saúde/lpiaú; 031 da OAB/lpiaú; Telegramas de Repasse do
Ministério da Educação. lndicações no": 180 do vereador Erivaldo; 181 e182 do
vereador Robson; 184 e 185 da vereadora Simone. Houve alguns Requerimentos
Verbais: do vereador Lucas Louzado - que o representante da empresa Guinchos e
RemoçÕes possa vir à tribuna prestar esclarecimentos sobre o funcionamento desta
empresa em nossa cidade; da vereadora Simone - moções de pesar às famílias de
Antonio Almeida, conhecido por Boiadeiro e a de Léo Gás; do vereador Erivaldo -
moção de parabéns ao funcionário e amigo Totonho que aniversariou ontem. Todas
as proposições foram aprovadas. Da Ordem do Dia constou: Aprovação em primeira
discussão dos Projetos de Lei no": 00412017, do executivo, que "Dispõe sobre as
Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 20í8 e dá outras
providências"; 01012017, do legislativo, que "Dispôe sobre o tombamento do prédio
do Rio Novo Tênis Clube como Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Município
de lpiaú-BA"; e 00512017, do executivo, que "DispÕe sobre a alteração da redação
do Art. 50 da lei 2.268117, 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". Cabe ressaltar que os primeiros
foram aprovados por unanimidade, enquanto o ultimo obteve oito votos favoráveis,
três contrários e uma abstenção. Tal desfecho resultou de uma ampla discussáo,
entre os edis, na qual: Andreia chamou de matéria estranha, evocando o art. 9í, o
item Xl - Liga Desportiva Rionovense, justificando que o correto é Liga Desportiva
de lpiaú (LDl); Orlando ressaltou que o CNPJ é o mesmo, portanto pode-se concluir
tratar da mesma organização; Claudio apresentou o parecer final do Ministério
Público (MP), datado de 14 de abril de 2017, indeferrndo o pedido de anulaçáo da
eleição para presidente da LDl, por entender que a esta ação não cabe sua
interferência, da mesma forma, conclui o edil, não há porque a câmara o fazer;
Simone reclamou que nenhum vereador recebeu cópia do projeto em questão; o
servidor Orlindo Lopes, responsável por essa tarefa, explicou que apenas atendeu
ao pedido da vereadora Andreia, quando esta solicitou não distribuísse as copias do
projeto naquele momento; Lucas de Jesus disse que, independente das razôes do
impedimento, o que houve de fato é que nenhum vereador recebeu o projeto e pediu
observância aos artigos 110 e 53; o Presidente ressaltou o artigo 55 e assim, abriu
votação para colocar o projeto 005 na Ordem do Dia, obteve-se aprovação; êm
seguida, realizou o sufrágio do projeto em si, o qual foi aprovado, sob a condição
supracitada. Os ânimos esquentaram ainda mais e alguns edis abandonaram a
sessão, dentre eles, Andreia que pediu para constar em ata o motivo de sua saída
(nâo admitiu como houve a condução da votaçáo do Projeto 005/2017). Na
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sequencia, a Senhora Clariana Costa, coordenadora da Retran/lpiaú, utilizou a
tribuna e explanou sobre a "Operaçâo Paz no Trânsito"; e, o cineasta Edson Bastos
relatou sobre alguns aspectos culturais de nosso município, especialmente sobre o
Cine Teatro Eden. Por fim, foi franqueada a palavra aos edis para as considerações
finais: O vereador Edson justificou sua abstenção da votação por não estar com o
projeto em mãos; disse que provavelmente esta é a sua penúltima sessão, pois Jean
estará retornando; desejou que esta Câmara tenha sabedoria para identificar o
melhor para nosso municÍpio. O vereador Orlando agradeceu, também em nome dos
desportistas, a aprovação em Primeira discussão do Projeto que permitirá uma
parceria enke Liga e Prefeitura Municipal de lpiaú; parabenizou ao edil Claudio por
ter trazido a manifestação do MP à esta casa. O vereador Josenaldo ressaltou que
houve uma sessão especial, em caráter de audiência publica, bastante proveitosa
sobre "Meio Ambiente e Esgotamento Sanitário"; que a Liga Desportiva engloba
todos os esportes, que quando houve a votação no Projeto, foi em favor do esporte
e lembrou das demais organizaçÕes beneficiadas com a referida proposição. O
vereador Erivaldo parabenizou a Clariana por seu desempenho frente à Retran,
agradeceu ao edil Claudio por ter trazido o parecer do MP, o que foi determinante
para seu voto; que tinha algumas propostas de emendas, mas devido os tristes fatos
que se sucederam não as expos. O vereador Robson disse que ficou triste porque
quem deu entrada no MP não trouxe a resposta, se não fosse o edil Claudio que
estariam todos "à ver navios"; enfatizou que é importante uma comissão para
fiscalizar a Liga; parabenizou Edson Bastos e Clariana Costa por suas explanações.
O vereador Claudio explicou como conseguiu o parecer do MP; parabenizou ao
presidente pela condução da sessão; disse que comunga da opiniáo dos colegas
quanto à eleição da diretoria da Liga, mas seu voto foi em prol do esporte, que a
população esteja ciente de que haverá fiscalização e sugeriu gue os interessados
possam se organizar para as futuras eleiçÕes. O vereador Lucas Louzado
parabenizou ao cineasta Edson Bastos, ao presidente por sua atitude perante o
sufrágio, aos demais vereadores que votaram favoráveis ao projeto, à Clariana por
ter esclarecido algumas de suas dúvidas; criticou os valores cobrados pelo guincho
e a guarda no pátio, especialmente no caso das motos. O vereador Alessandro
parabenizou ao presidente pela condução da sessâo de hoje; concordou com os
colegas, em relação ao voto, que foi à favor da liga, e não da atual diretoria; que a
fiscalização será intensa, ressaltou que é preciso valorizar outros esportes, à
exemplo do jiu-jitsu; e que o valor do guincho, para motos, está abusivo. Em
seguida, o presidente José Carlos Bispo dos Santos, agradeceu a presença de
todos, demonstÍou apoio a Edson Bastos para alavancar a cultura em lpiaú;
explanou sobre a polemica gerada em relação ao Projeto 005, exaltando o artigo 55;
finalmente, nada mais havendo, 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, 13 de junho de 2017 .

/^\
E riva Id o c 

"rWo-iilHb" 
nto.

Primeiro Secretário

E-mai l: fale@camaradeipiau.ba.gov.br
(73) 3531-5476

Presidente
.lose càrtos


