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Ata da Vigesima Sessão Ordinárra da Câmara Municipal de lpiaú. As vinte horas
(20h00), do dia três de agosto de dois mil e dezessete (03.08.2017), no Salão Nobre
da Câmara Municipal de lpiaú, teve inicio a 204 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 das atas das sessões dos dias 27 de junho e 1o de
agosto de 2017. Convites da Secretaria Municipal de Ação Social para um evento
que ocorrerá amanhã pela manhã; e da Paroquia de São Roque para seus fêsteios,
especialmente a noite do dia'10. Ofícios Recebidos: nos í54, 159, 16'1, 162e220da
Prefeita Municipal: 112 do Comandante Jocevã Lima Oliveira; Telegramas de
Repasses do Ministério da Educação. O vereador Claudio solicitou, verbalmente,
duas moções de pesal as famílias do ex-vereador Capitão Milton Pinheiro dos
Santos e do Senhor Ademário Pereira da Silva. Todas as proposições foram
aprovadas. Da Ordem do Dia constou: Aprovação em Primeira Discussão dos
Projetos de Lei no": 00712017 do Executivo que "DispÕe sobre a criaçâo do Conselho
Municipal de Turismo e dá outras providências", 011 e 01212O17 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. Por fim, foi franqueada a palavra aos edis para as
consideraçôes finais: O vereador Erivaldo parabenizou a prefeita por retirar o projeto
006 (concessáo dos serviços da administração do terminal rodoviário) de pauta;
criticou a situaçáo de alguns pontos de ônibus. a exemplo do Cemil; apoiou a ideia
do vereador Claudio: quando houver proposta de Utilidade Pública que algum
representante daquela entidade venha à tribuna explanar um pouco sobre. O
vereador Josenaldo parabenizou a prefeita por estar visitando os bairros, junto com
os secretários, a fim de conhecer e ouvir as necessidades dos munícipes; relatou
diversas promoçôes do executivo, a exemplo: ccmbate à dengue: fórum permanente
de educação; apoio à seleção no intermunicipa!. O vereador Orlando convidou a
todos para o encontro, promovido pela secretaria de ação social, com a presença de
um representante do Estado. sobre 'Promoç5s ig lgualdade Racial". que acontecerá
amanhã; informou que esteve com o ecil Claudio na prefeitura e constatou o
empenho da gestora em reestabelecer os canais de tv, inclusive a TVE. a qual
poderá transmitir o intermunicipal. O vereador Robson ressaltou que está
acompanhando â prêfeita nas visitas aos bairros e percebendo a validade dessa
ação; informou que a secretaria de educação está realizando a escuta da
comunidade escolar, a reunião acontece na própria instituição; enfatizou que essa
iniciativa rendeu a descoberta de problemas pontuais, os quais, assim que possível,
serão solucionados. O vereadcr Lucas Louzado parabenizou a prefeita por seu
desempenho frente ao governo municipal até o momento, assim como âlgumas
secretarias, a exemplo a saúde, ação socrai. infraestrutura e agricultura. O vereador
Alessandro parabenizou a prefeita por retirar c projeto 006 de pauta; agradeceu ao
diretor de iluminação pela reposição de lâmpada na Benedito Lessa; destacou que
Nena Costa, secretaria de ação social, esteve no Santa Rita, próximo ao lixão
eniregando cobertores e sopa. O vereador Emerson parabenizou a prefeita por
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retirar o projeto 006 de pauta e ao secretario de infraestrutura por atendeÍ seu
pedido sobre um esgoto na Rua Mateus Vagner, que até o momento o problema foi
amenizado, mas que ele deixou acertado com os moradores que voltará para
resolver a situação em definitivo- A vereadora Simone parabenizou a prefeita por
retirar o projeto 006 de pauta; criticou a situação de algumas ruas, à exemplo da
Rua E no bairro Constancia, que se encontra com "várias crateras"; ressaltou que
que ela não recebeu convite algum para ir nesses encontros das escutas nas
escolas. A vereadora Andreia parabenizou a união dos topiqueiros (tinha vários na
sessão acompanhando o projeto 006); explicou à comunidade que nos últimos dias
seu pai está hospitalizado e requerendo mais atenção e cuidados; agradeceu ao
apoio dos edis, pediu uma moção de pesar à Dr. Mesquita e Íamília pelo falecimento
de Dona Maria. O vereador Jean tranquilizou aos topiqueiros e demais interessados,
explicando que o projeto só poderá voltar no próximo ano; solicitou espaço na
tribuna da próxima sessáo para que um representante da AMUSC possa explanar
sobre a associação; convidou a comissão de saúde para na próxima semana visitar
os PSFs; comentou ainda sobre a "escuta popular" nas escolas. O vereador Claudio
disse que mesmo durante o recesso recebeu, protocolarmente, os convites para os
fóruns e reuniões promovidos pelo executivo, destacou diversos temas, dentre os
quais: a Lei de tombamento do Rio Novo tênis Clube; o Distrito lndustrial de lpiaú;
Sinal da TVE; Show de Calouros da Festa de São Roque; preço dos combustíveis
em lpiaú é o mais alto da região, que a Comissão de Justiça possa averiguar sobre.
O vereador Lucas de Jesus solicitou que a secretária de infraestrutura possa
comparecer à tribuna; falou que apesar das dificuldades, Álvaro e sua equipe estão
fazendo um bom kabalho na Casa do Menor: sugeriu à secretária Nena que as
Cestas básicas sejam distribuídas aos sábados nas escolas, visto que na gestão
passada funcionou muito bern; que os funcionários do Celestina continuam
desempregados. Em seguida. o presidente José Carlos Bispo dos Santos,
agradeceu a presença de todos: falou um poucc sobre sua trajetória de vida pessoal
e pública e sobre seu desejo cie que algurn ciia tenhamos um ex-veredor como
prefeito; 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 que após lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo
Presidente assinada. Ipiaú, 03 oe agosto de 2017.

José Carlos Bispo dos Santos
Presidente
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