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Rua João Gustavo da Silva, 129 – (75) 3312-1741.
Cruz das Almas – Bahia

Ata da 12ª (décima segunda) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Cruz das
Almas – BA, realizada no dia 09 de outubro de 2017. Aos nove dias do mês de
outubro do ano em curso, às 19 horas e 30 minutos, no Plenário da Câmara Municipal,
tem lugar a 12ª Sessão Ordinária com o comparecimento de 14(catorze) Vereadores e
Vereadoras, como segue: Camila Moura Teixeira Costa, Carlos José Barbosa Borges,
Carlos Trindade Silva, Edson José Ribeiro, Elias Silva Nascimento, Ilza Francisca da
Cruz, Maria José Cedraz Silva de Oliveira, Osvaldo Pereira da Paz, Paulo Cesar
Santana Moraes, Renan da Silva Gonçalves, Roberto Gertrudes Peixoto, Thiago Chagas
da Silva Santos, Valter Lucas Pereira e Valtercio de Azevedo Cerqueira Filho. A Sessão
Parlamentar é Presidida pelo Vereador Renan da Silva Gonçalves e Secretariada pelo
vereador Carlos José Barbosa Borges, e o edil Valter Lucas Pereira como 2º Secretário.
Havendo número legal o Sr. Presidente declara em nome de Deus aberta a Sessão e, na
sequência, convida o vereador Valtercio de Azevedo Cerqueira Filho para proceder o
Momento de Reflexão. As Atas da 10ª e 11ª Sessões anteriores são colocadas em
discussão e votação e são aprovadas por unanimidade. Posteriormente é realizada a
leitura do Material do Expediente, que consta de: Projeto de Lei n° 21/2017 –
Executivo Municipal - Autoriza o Município de Cruz das Almas a efetuar o protesto de
certidão de dívida Ativa, de título executivo judicial de quantias certa; Autoriza também
o registro pelo Município, de devedores em entidades que prestem serviços de proteção
ao crédito e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes; Dispensa o
ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor. Projeto de Lei n° 32/2017 –
Executivo Municipal - Estima a receita e Fixa a Despesa do Município de Cruz das
Almas para o exercício financeiro de 2018. Oficio nº378 - Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento Econômico - encaminhamentos comprovantes de
pagamentos das obras relativas ao Projeto de Lei nº 10/2017. Oficio nº380 - Secretaria
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - encaminhamento da
planilha de pagamentos das obras relativas ao Projeto de Lei nº 10/2017. Projeto de Lei
n° 106/2017 – Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - Institui o dia da Liderança
Jovem no âmbito do Município de Cruz das Almas. Projeto de Lei n° 108/2017 –
Vereador Josenir de Andrade Rodrigues - Institui o dia do Líder Comunitário no
âmbito do Município de Cruz das Almas. Projeto de Lei n° 110/2017 – Vereador
Valter Lucas Pereira - Autoriza o Poder Executivo Municipal instituir o Projeto “Tudo
Limpo”, que consiste na limpeza de valas secas, logradouros públicos, erradicação de
bolsões de lixo e entulhos, poda de árvores, roçada de terrenos baldios, conservação de
jardins, e demais ocupações inerentes. Projeto de Lei n° 117/2017 – Vereador Valter
Lucas Pereira - Institui o Dia do Levita no âmbito do Município de Cruz das
Almas.Projeto de Lei n° 113/2017 – Vereador Renan da Silva Gonçalves - Concede
isenção de tributos municipais aos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, atingidos
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por desastres naturais ou acidentes que configurem grave prejuízo material, econômico
ou social, pelo prazo que indica. Projeto de Lei n° 119/2017 – Vereadora Camila
Moura Teixeira Costa - Institui o Programa Pró- Mulher de qualificação de mão- deobra feminina no município de Cruz das Almas, e dá outras providencias.
Requerimento nº 092/2017 – Vereador Renan da Silva Gonçalves - Requer a
realização de uma Audiência Pública, a ser realizada dia 08/11/2017, para discutir
necessidade de implantação de uma unidade de Corpo de Bombeiros da Policia MilitarBa. Requerimento nº 094/2017 – Vereador Valter Lucas Pereira – Requer uma
Sessão Solene aos Obreiros aprovados no Recôncavo Baiano. Requerimento nº
095/2017 – Vereador Valter Lucas Pereira – Requer ao Presidente desta Casa
Legislativa, depois de ouvir o Plenário, que busque informações do porque os
semáforos estarem constantemente com problemas, prejudicando a trafegabilidade dos
carros, motos e pedestres. Requerimento nº 096/2017 – Vereador Valter Lucas
Pereira - Requer ao Presidente desta Casa Legislativa, depois de ouvir o Plenário, que
busque informações do porque a Secretaria de Saúde retirou um dos carros que
conduzia os pacientes para procedimentos médicos fora do município. Requerimento
nº 097/2017 – Vereadora Ilza Francisca da Cruz - Requer desta Casa Legislativa,
depois de ouvido o plenário, a realização de uma Sessão Especial em homenagem ao dia
do professor. Indicação nº 513/17 – Vereador Thiago Chagas da Silva Santos Indica ao Executivo Municipal, através da Superintendência de Trânsito e Transporte,
que viabilize um estudo técnico no sentindo de apurar a real necessidade da quantidade
de taxistas e moto-taxistas no município. Uma vez que na Lei 2100/09, paragrafo único
do art 43, dispõe que o número de taxistas, moto-taxistas e afins serão X por 1000.
Indicação nº 514/17 – Vereador Thiago Chagas da Silva Santos - Indica ao
Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, a construção de pontos
com cobertura para os moto-taxistas que prestam serviço neste município. Indicação nº
431/2017 – Vereador Paulo Moraes – Indica ao Executivo Municipal a construção da
Praça composto de jardinagem, bancos, iluminação e parque infantil no Bairro Dona
Rosa. Indicação nº 432/2017 – Vereador Paulo Moraes – Indica ao Executivo
Municipal a construção da Praça de Eventos no Lago localizado no Bairro Vila Alzira.
Indicação nº 433/2017 – Vereador Paulo Moraes – Indica ao Executivo Municipal
pavimentação e drenagem do Largo da Igreja e construção da Praça composto de
jardinagem, bancos, iluminação e Parque infantil na localidade do Combê. Indicação nº
485/2017 – Vereador Valtercio de Azevedo Cerqueira Filho - Indica ao chefe do
Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura que reúna esforços
no sentido de realizar a recuperação asfáltica da Avenida Getúlio Vargas nas
proximidades do Cruzamento da Coplan. Indicação nº 490/2017 – Vereador Valtercio
de Azevedo Cerqueira Filho - Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, através
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da Secretaria de Infraestrutura que reúna esforços no sentido de realizar a construção de
uma Quadra Poliesportiva na Escola Clemente Mariane. Indicação nº 511/2017 –
Vereador Valtercio de Azevedo Cerqueira Filho - Indica ao Executivo Municipal
através da Secretaria de Obras, que promova esforços no sentido de realizar reparos em
todas as bocas de lobo do município, em necessidade maior, na Rua Deoclécio do
Carmo, no Bairro Dona Rosa. Indicação nº 422/2017 – Josenir de Andrade
Rodrigues - Indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Serviços Públicos,
a revisão e reposição de lâmpadas no bairro Dona Rosa. Indicação nº 498/2017 –
Josenir de Andrade Rodrigues - Indica ao Executivo Municipal, através das
Secretarias envolvidas, a continuidade do “Dia de Brincar”, que vinha sendo realizado
em nosso município no dia 12 de outubro. Indicação nº 499/2017 – Josenir de
Andrade Rodrigues - Indica ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde,
realização de palestras e atendimentos preventivos voltados para o mês de outubro
(Outubro Rosa), que intensifica a prevenção e o tratamento de Câncer de Mama nos
conjuntos Habitacionais Minha Casa Minha Vida da localidade da Pumba. Indicação nº
501/2017 – Vereador Valter Lucas Pereira - Indica ao Executivo Municipal, através
da Secretaria de Serviços Públicos, que estude a possibilidade de realizar a limpeza da
Rua Osvaldo Cruz, bairro Tabela. Indicação nº 503/2017 – Vereador Valter Lucas
Pereira – Indica ao Executivo Municipal através da Superintendência de Trânsito e
Transportes que estude a possiblidade de instalação de redutor de velocidade na Rua
Osvaldo Cruz, Tabela. Indicação nº 509/2017 – Vereador Valter Lucas Pereira Indica ao Executivo Municipal através da Superintendência de Trânsito que estude a
possiblidade de realizar pintura das faixas de pedestre de nossa cidade. Indicação nº
502/2017 – Vereadora Maria José Cedraz Silva de Oliveira – Indica ao Executivo
Municipal a instalação de hidrantes para uso em caso de incêndio no centro da nossa
cidade onde ficam concentrados estabelecimentos comerciais. Indicação nº 505/2017 –
Vereadora Maria José Cedraz Silva de Oliveira - Indica ao Executivo Municipal o
reparo URGENTE da porta do MERCADO DE ARTES, que dar acesso ao mercado da
farinha. Uma vez que se encontra quebrada há mais de trinta dias deixando os
comerciantes vulneráveis a arrombamentos e os mesmos estão vivendo inseguros com
tal situação. Indicação nº 506/2017 – Vereadora Camila Moura Teixeira Costa –
Indica ao Executivo Municipal e a Secretaria de Infraestrutura, a necessidade de
proceder patrolamento, encascalhamento e/ou pavimentação da Rua Maria Bury dos
Santos, no Bairro Chapadinha. Indicação nº 507/2017 – Vereadora Camila Moura
Teixeira Costa – Indica ao Executivo Municipal e a Secretaria de Infraestrutura, a
necessidade de proceder patrolamento e encascalhamento das vias sem pavimentação no
Bairro Itapicuru. Indicação nº 508/2017 – Vereadora Camila Moura Teixeira Costa
– Indica ao Executivo Municipal e a Secretaria de Infraestrutura e Superintendência de
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Trânsito, a necessidade de instalação de redutores de velocidade ao longo da Rua 5, no
Bairro Coplan. Indicação nº 516/2017 – Vereador Osvaldo da Paz - Indica ao Chefe
do Poder Executivo Municipal a pavimentação da Rua Luiz Vargas Leal. Indicação nº
517/2017 – Vereador Carlos Trindade Silva - Indica ao Executivo Municipal, através
da Secretaria de Serviços Públicos, que seja realizada a poda das árvores e serviços de
capina na comunidade da Sapucaia. Parecer Favorável da Comissão de Legislação,
Justiça e Redação, ao Projeto de Lei nº014/2017 do Executivo Municipal - Dispõe
sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR). Parecer Favorável da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei nº087/2017 do
Vereador Renan da Silva Gonçalves - Institui sobre o “Direito a Merenda Escolar
Especial para os portadores de Diabetes Mellíus”. Parecer Favorável da Comissão de
Legislação, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei nº092/2017 da Vereadora Ilza
Francisca da Cruz - Institui o “Título de Utilidade Pública e Organização Religiosa
Beneficente e Cultural ILÊ Axé Ogum BaraLonã”.Moção de Pesar - Vereador Renan
da Silva Gonçalves - Pelo falecimento da Sra. Adelaide Santana da Luz, ocorrido no
dia 30 de setembro do ano em curso. Moção de Pesar - Vereador Renan da Silva
Gonçalves - Pelo falecimento do Jovem Marcus Vinicius Barbosa Quaresma, ocorrido
dia 01 de outubro do ano em curso. Moção de Pesar - Vereador Renan da Silva
Gonçalves - Pelo falecimento da Sra. Arlete Maron Magalhães, ocorrido dia 07 de
outubro do ano em curso. Não havendo outras matérias a serem lidas, o Sr. Presidente
passa para o Pequeno Expediente, onde os vereadores, Thiago Chagas da Silva Santos,
Osvaldo da Paz, Valtercio de Azevedo Cerqueira Filho e Valter Lucas Pereira,
utilizam-se da Tribuna para defenderem as matérias de suas autorias, apresentadas na
presente sessão. Findado o Pequeno Expediente, passa para o Grande Expediente,
convidando para fazer uso da palavra, a primeira oradora, Vereadora Camila Moura
Teixeira Costa apresenta seu pesar pelo falecimento do jovem Marcus Quaresma.
Solidariza com a cidade de Janaúba em Minas Gerais onde aconteceu a triste tragédia
com a morte de uma Professora e várias crianças e outras feridas. Solicita critérios para
contratações de servidores públicos. Fala que estamos vivendo dias sombrios e que a
sociedade está doente. Lembra da campanha setembro amarelo e reivindica politicas
publicas voltadas para doenças mentais. Solicita uma atenção voltada pelos
parlamentares para as adequações do PME. Defendeu projeto de sua autoria que versa
sobre Institui o Programa Pró- Mulher de qualificação de mão- de-obra feminina no
município de Cruz das Almas. Cita que tem sido alto o índice de mulheres
desempregadas no município. Solicita ao Executivo Municipal uma atenção para os
moradores do Itapicuru e Ruas das imediações da UPA, que sofrem com a falta de
infraestrutura. Conclui solicitando que o Prefeito responda os Requerimentos de sua
autoria aprovados nesta Casa. O vereador Carlos Trindade Silva, saúda a todos e fala
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que depois de quatro anos de abandono e descaso, o governo d povo realizou a IX
edição da EXPOFLORES com muito sucesso com de cerca de vinte mil pessoas
visitando os stands. Afirma ainda que o evento contou com o apoio do Governo do
Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), do SEBRAE, da
Câmara de Dirigentes Lojistas de Cruz das Almas (CDL), Serviço de Aprendizagem
Rural (SENAR) e da Devassa. Faz lembrar que 12 de outubro o Prefeito fará acontecer
no município o Dia de Brincar. Ressalta que o município foi comtemplado com uma
unidade de suporte básico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU),
emenda do Deputado Federal Mario Negromonte Jr, a pedido do secretário de Relações
Institucionais e Vice-Prefeito, Max Passos. Destaca a visita do Conselho Municipal de
Saúde a Santa Casa, onde encontrou tudo em ordem. Foi aparteado pelo Edil Osvaldo
da Paz. Continua o orador citando a programação da Secretaria Municipal de Saúde
como: Palestras nas Unidades de Saúde, Rastreamento do câncer de mama, Feira de
Saúde, Audiência Pública, Feira de Saúde da Mulher e Caminhada Rosa. O vereador
Elias Silva Nascimento saúda a todos e fala de sua visita na comunidade de Lisboa e
Pumba, parabenizando o edil Roberto Câmara pela atuação nas referidas localidades.
Pede ainda atenção do Executivo Municipal para a zona rural. O Orador diz que Cruz
das Almas parece não ter Prefeito, visto que nunca o encontra na cidade e tem uma
atitude perversa para com o povo, quando este deixa de atender as necessidades
prioritárias da população. Cita que em plena segunda feira a UPA encontrava-se só com
uma médica para atender uma grande demanda de pacientes, afirma ser um ato
irresponsável do administrador ausente. Diz não ser contra a Expoflores que apenas
clama pelo o que é prioritário para o povo. Fala da contratação por parte do município
de medico acupunturista e requer a lista de quem está sendo atendido por esse
profissional, porque o dinheiro é publico e precisa ser esclarecido os gastos feitos.
Conclui querendo saber o que o Prefeito Municipal está fazendo com o dinheiro de Cruz
das Almas. O vereador Carlos José Barbosa Borges, Congratula os agentes de endemias
pelo seu dia, que é comemorado em 4 de outubro. Relata que espera que os deputados
aprovem a PEC 22, estabelecendo o piso da categoria antes mencionada e pede para que
o Prefeito tenha sensibilidade suficiente para atender os anseios dos agentes de
endemias. Parabeniza ao Secretário da Agricultura, Sr. Pedro Melo, pela realização da
Explofores, destacando que o evento foi esquecido na gestão municipal anterior. Felicita
a paróquia de São José por completar 7 (sete) anos de existência e a festa de Nossa
Senhora do Rosário comemorado no vilarejo. Critica o governo federal, ressaltando ser
golpista, e que inviabilizou as politicas sociais no Brasil. Afirma que integrantes do
DEM Baiano foram a Brasília tentar suspender o empréstimo de 600 milhões que
atenderia as áreas da Saúde, Educação e estrada, da Bahia. Ratifica que o governo
municipal está desempenhando um bom trabalho. Conclui, afirmando que na próxima
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sessão Ordinária apresentará uma Moção de Repúdio ao Presidente do Partido
Solidariedade Luan Lopes, por ser autor de ameaças vinculadas nas redes sociais por
meio de áudio, denominando os vereadores de “marginais”. Pela ordem o Vereador
Edson Ribeiro se dirigiu ao Edil Osvaldo da Paz e deixa claro que a Indicação que
viabilizar água canalizada para o Engenho da Lagoa, Tiririca, Massapê, Araçá, Alto da
Embira, Pumba II, Boca da Mata, Tereza Ribeiro, Lagoa Grande e Umbaúbeira é de sua
autoria. O Edil Osvaldo da Paz diz que foi pessoalmente na Embasa com o ex Vereador
Mário do Jornal fazer tal pedido, mas o mais importante é ser atendido. O Vereador
Elias Nascimento cita o artigo 152 do Regimento Interno e pede a Mesa explicação
pessoal por 5 minutos por ser citado pelo Vereador na tribuna. O Presidente atende o
pedido do Edil concedendo-lhe a palavra. O Vereador Elias Nascimento discorda do
Vereador que lhe citou e afirma que apenas deseja que o Prefeito Municipal dê
prioridade a saúde e outras necessidades da população. Diz ainda que é funcionário
publico lotado na Saúde e que é qualificado no que faz e que não está pedindo favor a
ninguém. Em seguida dá-se lugar a ORDEM DIA:Projeto de Lei nº 020/2017 –
Vereadora Maria José Cedraz Silva de Oliveira – Torna obrigatória a implementação
de medidas com fins educativos para reparar danos causados ao ambiente das escolas do
município, pelos alunos e ou seus pais ou responsáveis legais. Colocado em 1ª discussão
e votação é aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer Favorável da Comissão
de Legislação, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei nº014/2017 do Executivo
Municipal - Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR).
Colocado em discussão e votação é aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer
Favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei
nº087/2017 do Vereador Renan da Silva Gonçalves - Institui sobre o “Direito a
Merenda Escolar Especial para os portadores de Diabetes Mellíus”. Colocado em
discussão e votação é aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer Favorável da
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei nº092/2017 da
Vereadora Ilza Francisca da Cruz - Institui o “Título de Utilidade Pública e
Organização Religiosa Beneficente e Cultural ILÊ Axé Ogum BaraLonã”. Colocado em
discussão
e
votação
é
aprovado
unanimidade
dos
presentes.
Requerimento nº 092/2017 – Vereador Renan da Silva Gonçalves - Requer a
realização de uma Audiência Pública, a ser realizada dia 08/11/2017, para discutir
necessidade de implantação de uma unidade de Corpo de Bombeiros da PM-BA.
Colocado em discussão usa a palavra o autor e os Edis Edson Ribeiro, Osvaldo da Paz e
a Vereadora Maria José Cedraz Silva de Oliveira em votação é aprovado por
unanimidade dos presentes. Requerimento nº 094/2017 – Vereador Valter Lucas
Pereira – Requer uma Sessão Solene aos Obreiros aprovados no Recôncavo Baiano.
Colocado em discussão e votação é aprovado por unanimidade dos presentes.
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Requerimento nº 095/2017 – Vereador Valter Lucas Pereira – Requer ao Presidente
desta Casa Legislativa depois de ouvir o Plenário que busque informações do porque os
semáforos estarem constantemente com problemas, prejudicando a trafegabilidade dos
carros, motos e pedestres. Colocado em discussão e votação é aprovado por
unanimidade dos presentes. Requerimento nº 096/2017 – Vereador Valter Lucas
Pereira - Requer ao Presidente desta Casa Legislativa depois de ouvir o Plenário que
busque informações do porque a Secretaria de Saúde retirou um dos carros que
conduzia os pacientes para procedimentos médicos fora do município. Colocado em
discussão usa a palavra o autor e os Edis: Elias Nascimento, Osvaldo da Paz, Paulo
Moraes, Carlos José Barbosa Borges em votação é aprovado por unanimidade dos
presentes. Requerimento nº 097/2017 – Vereadora Ilza Francisca da Cruz - Requer
desta Casa Legislativa, depois de ouvido o plenário, a realização de uma Sessão
Especial em homenagem ao dia do professor. Colocado em discussão usa a palavra a
autora, a Vereadora Maria Cedraz e o Edil Edson Ribeiro em votação é aprovado por
unanimidade dos presentes. O Senhor Presidente declara em nome de Deus encerrada
a Sessão; marcando uma outra para próxima segunda feira no local e horário de
costume; do que para constar eu, Maria Cristina Batista de Oliveira, Téc. Legislativo II,
lavrei a presente Ata, que depois de lida e dentro da conformidade, será assinada pelo
Sr. Presidente, 1ª Secretária e demais Vereadores e Vereadoras que assim desejarem.
Sala das Sessões, 09 de outubro de 2017.
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