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IPIÂU
Ata da Décima Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú. As vinte horas
(20h00), do dia vinte e sete de junho de dois mil e dezessete (27.06.20'17), no Salão
Nobre da Câmara Municipal de lpiaú, teve inicio a 194 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, Jean Kleber da Silva Cunha, 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 Sessão. Do
Expediente constou: Leitura e aprovação, com uma ressalva feita pelo vereador
Jean Kleber, da ata da sessâo do dia 20 de junho de 2017. Ofícios Recebidos: no"

135, 138 e 155 da Prefeita Municipal; í í do Diretor de Esportes, 144 e 160 do SlMlP.
lndicações not: 'l 89 e 190 da vereadora Simone. Houve alguns Requerimentos
Verbais: do vereador Jean Kleber solicitando leitura de duas decisões do Ministério
Público, uma sobre o Hospital Geral de lpiaú e outra sobre o Concurso Público; o
presidente colocou em votação, os edis aprovaram e o assessor procedeu a leitura.
Do vereador Lucas de Jesus solicitando que a Sessão Solene de Encerramento do
Semestre seja realizada ainda hoje. Todas as proposiçÕes foram aprovadas. Leitura
dos Projetos de Lei no" 00712017 do Executivo que "DispÕe sobre a criação do
Conselho Municipal de Turismo e dá outras providências", 011 e 01212017 do
Legislativo que "Declara de Utilidade Publica a Associação de Moradores do Bairro
Ubirajara Souza Costa" e "Declara de Utilidade Publica o Centro Cultural Esquadrão
da Vida, de lpiaú-BA", respectivamente. Da Ordem do Dia constou, em Redação
Final, os Projetos de Lei no" 004 e 005/2017, do Executivo, que "Dispõe sobre as
Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 20'18 e dá outras
providências" e "Dispõe sobre a alteração da redaçâo 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
municlpio de lpiaú", respectivamenle; e,01012017, do Legislativo, que "Dispóe sobre
o tombamento do predio do Rio Novo Tênis Clube como Patrimônio Histórico,
Artístico e Cultural do MunicÍpio de lpiaú-BA". Por fim, foi franqueada a palavra aos
edis para as consideraçôes finais: O vereador Alessandro parabenizou a prefeita
pela isenção de taxa aos barraqueiros para o São Pedro e ressaltou que a comissão
de esportes irá fiscalizar a verba destinada à Liga. A vereadora Simone desejou que
o Sáo Pedro ocorra em paz; falou que a decisão do Ministério Publico (MP), sobre a
seletiva publica comprova que havia irregularidade no processo; lamentou a forma
como foi constituída a Liga. A vereadora Andreia agradeceu ao secretário de cultura
pela organizaçâo do São Pedro; criticou as decisôes do MP quanto a decisão sobre
a seletiva publica e sobre a Liga. O vereador Lucas Louzado, em relaçáo ao São
Pedro municipal, desejou boas festas à todos. O vereador Lucas de Jesus criticou a
secretaria de saúde, que se atentem as prioridades; relatou que no CAPs as
pessoas estão "dormindo" na fila, que estude a possibilidade de entregar as fichas à
tarde. O vereador Emerson disse que está tranquilo quanto ao resultado da seletiva
publica; e em relaçáo ao Hospital Geral, que estará cobrando para que a resolução
do MP seja colocada em prática. O vereador Josenaldo convidou toda a população
para participar da prestação de contas do executivo que acontecerá amanhã;
parabenizou o executivo pelo incentivo a cultura; pediu uma moçáo de pesar à
família do senhor Manoelfmaral que faleceu ontem. O vereador Jean Kleber relatou
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a situação do PSF do ACM e que em conversa com Meirinha foi inÍormado que as
providências já estão sendo tomadas; quanto ao PSF do Pau D'Arco, que
provavelmente em agosto já estará funcionando. O vereador Claudio ratificou o
convite para a prestação de contas do executivo; informou que o teto, do prédio mais
novo, no Centro de Abastecimento está desabando e que a empresa executora da
obra deve ser comunicada sobre o mesmo. O vereador Robson sobre o
cancelamento da seleção publica, disse que em sua opinião, quem perdeu foi lpiaú;
ressaltou a importância de todos os edis estarem presentes na prestação de contas-
O vereador Orlando parabenizou o presidente pela condução dos trabalhos;
ressaltou que o desemprego está um caos em todo o país, mas que a prefeita está
se empenhando em trazer soluçôes para nosso municÍpio. Em seguida, o presidente
José Carlos Bispo dos Santos. agradeceu a presença de todos; comentou sobre a
Liga e o Processo Seletivo que foi cancelado; e nada mais havendo, em nome de
Deus, encerrou a sessão. Eu, Jean Kleber da Silva Cunha, Primeiro Secretário,
autorizei a servidora Janecléa Santos lavrar a presente ata quê após lida e
aprovada, é devidamente por mim e pelo Presidente assinada. lpiaú,27 de junho de
2017
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