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Transcrição da Ata da Decima Terceira Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da 

Câmara Municipal de Ipiaú. Às 20:00 horas do dia 24 de maio de dois mil e dezoito, 

(24.05.2018), na Sede da Câmara Municipal de Ipiaú, situada na Praça Alberto Pinto nº 01, teve 

início a Decima Terceira Sessão Ordinária da Segunda Sessão Legislativa. Feita a chamada dos 

vereadores e havendo número legal, o Presidente José Carlos Bispo dos Santos, em nome de 

Deus, declarou aberta a Sessão, e após a execução do Hino de Ipiaú e a leitura da Bíblia, 

convidou para compor a mesa o Senhor Alan Marcio Vitorino, Secretário de Educação em 

seguida, convidou o assessor Orlindo Lopes para fazer a leitura do pequeno expediente, que 

contou: leitura e aprovação da ata da Sessão anterior, indicações 082, do vereador Lucas 

Louzado, e 083 do vereador Claúdio Nascimento, oficio nº 001/2018, do Senhor Paulo Teixeira 

Fernandes, sócio Diretor da ADAB, 002/2018, do Senhor Antônio Roberto de Jesus 

Evangelista, Diretor de Acompanhamento do Governo, nº 185/2018, do senhor Alan Márcio 

Vitorino, Secretário Municipal de Educação, nº 040/2018, do Vereador Lucas Louzado, 

telegrama do Governo Federal. A seguir o Presidente convidou o Senhor Alan Márcio Vitorino 

para fazer uso da Tribuna Livre e explanar acerca dos Projetos 006 e 007/2018, do Executivo. 

Leitura dos Projetos de Leis nº 006/2018, do Poder Executivo, que “Concede reajuste de 

vencimentos aos profissionais do magistério do município de Ipiaú- Ba, para o fim específico  

de adequação ao piso salarial nacional, nos termos em que preceitua a Lei Federal nº 

11.738/2008,” 007/2018, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a reposição salarial do índice 

correspondente ao exercício de 2016 e 2017 aos servidores da administração direta, indireta 

autárquica e fundacional do município de Ipiaú-BA”, e dá outras providências, 023/2018, do 

Poder Legislativo, que “ Denomina de Rua Walter Soares Pestana a atual Rua 3, loteamento 

São Domingos, no Bairro da Conceição,” nº 024/2018, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre 

a oferta de cadeiras de rodas e macas nos postos de saúde do município”, e dá outras 

providências, foram enviados para a comissão de Finanças e justiça, após o grande expediente 

, feita a verificação da presença dos vereadores, havendo número legal, o Presidente deu início 

a Ordem do Dia, em segunda discussão Projeto de Lei nº 018/2018, do Poder Legislativo, que 

“Dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias e locais públicos no âmbito do 

município de Ipiaú”, e dá outras providências. E em Redação Final, o Projeto de Lei 

nº017/2018, do Poder Legislativo, que “Dispõe sobre a afixação de tabela de preços dos 

serviços nas agências bancárias”, e dá outras providências, e Projeto de Resolução nº 007/2018, 

que “Concede a Comenda Altino Cosme de Barros Júnior”, foi rejeitado, por falta de quórum. 
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Em considerações Finais o Presidente autorizou os vereadores inscritos a fazerem uso da 

palavra. A vereadora Andrea Novaes afirmou não ter conhecimento sobre o projeto dos 

Professores e Servidores Públicos e afirmou estar leiga ao assunto, por fim, cumprimentou a 

seu irmão e a sua cunhada; O vereador Erivaldo Carlos parabenizou o Presidente José Carlos 

Bispo e Josenaldo de Jesus pelo seu comportamento na Câmara, falou sobre o título de cidadão 

dado a José Borges, criticou o procurador da Prefeitura, falou sobre as denúncias que tem feito 

a Prefeita, por fim,  comentou sobre os sacos de cimento gastos pela prefeitura; A vereadora 

Simone Coutinho cumprimentou a todos em especial a seu João da Rua da Granja, falou sobre 

os professores , citou sobre as sessões extras da Câmara , comentou sobre José Borges, sobre o 

comportamento dos seus amigos vereadores, falou sobre os ex prefeitos de Ipiaú, sobre o seu 

trabalho prestado na sociedade, por fim, comentou sobre o carro da saúde e o combustível ; O 

vereador Lucas Santos comentou sobre o Projeto dos Professores e do vereador  Erivaldo 

Carlos, criticou a Infraestrutura, falou sobre os seus requerimentos que não tem sido executado, 

sobre a cesta básica, por fim, comentou sobre o desemprego e a saúde; O vereador Emerson 

Oliveira afirmou não ter conhecimento do Projeto dos Professores e fez comentários sobre o 

mesmo, falou sobre a postura dos seus amigos vereadores, por fim, solicitou ao secretário de 

Educação para rever o transporte dos alunos do Ribeirão do Felix; O vereador Jean Kleber falou 

sobre a presença do Secretário de Educação, sobre as cestas básicas, discordou sobre a postura 

dos seus amigos vereadores, parabenizou o Presidente José Carlos Bispo pela sua postura, por 

fim, comentou sobre o Projeto dos professores e afirmou os mesmo  não serem prejudicados; 

O vereador Josenaldo de Jesus falou sobre o Projeto dos Professores, sobre as denúncias do 

vereadores Erivaldo Carlos, comentou sobre a acusação feita a Prefeita de ter comprado 4 

(quatro) mil sacos de cimento, por fim, afirmou ser um vereador que preza o equilíbrio; O 

Presidente José Carlos Bispo agradeceu a presença do Secretário de Educação Alan Vitorino, 

comentou sobre o Projeto dos professores e disse não atrapalhar os mesmos, solicitou aos 

vereadores da Comissão não mexer no âmbito do projeto, afirmou não votar contra comenda e 

contas de Prefeito, comentou sobre os Projetos de José Mendonça e José Borges, por fim citou 

a frase: Não Jugues , para não ser julgados, e nada mais havendo, em nome de Deus, declarou 

encerrada a Sessão, autorizando a assessora Ingride Santos Cruz lavrar a presente ata, que 

depois de lida e estando em conformidade, vai por mim Presidente e pelo Primeiro Secretario 

assinada. Ipiaú 25 de maio de 2018. 
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