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Ata da Vigésima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú. As vinte
horas (20h00), do dia dez de agosto de dois mil e dezessete (10.08.20í7), no Saláo
Nobre da Câmara Municipal de lpiaú, teve inicio a 21a sessão ordinária de 2017.
Presente os vereadores: Alessandro Moreira de Jesus, Andreia Novaes de Oliveira,
Emerson Oliveira da Silva, Jean Kleber da Silva Cunha, José Carlos Bispo dos
Santos, Josenaldo de Jesus, Lucas de Jesus Santos, Lucas Louzado dos Santos,
Robson Fernando da Silva Moreira e Simone Coutinho Brito. Os edis Claudio
Manoel Costa Nascimento, Erivaldo Carlos Oliveira Santos e Orlando dos Santos
Ribeiro justificaram suas faltas. O Presidente José Carlos Bispo dos Santos, em
nome de Deus, abriu a Sessão. Do Expediente constou: Leitura e aprovação da ata
da sessão do dia 03 de agosto de 2017. Convites: para a Conferência Municipal de
Assistência Social; e, para uma palestra do Projeto Cidadania e Valores. Ofício no

235 enviado a Secretária Municipat de lnfraestrutura. Ofícics Recebidos: no" 010 do
grupo Nova Yida, 222 a 228 da Prefeita Municipal; Telegramas de Repasses do
Ministério da Educação. lndicaçÕes no"'191 a 194 da vereadora Simone e 195 a 197
do vereador Lucas Louzado. Houve alguns Requerimentos Verbais: o vereador
Lucas de Jesus solicitou um braço no poste da Rua Marisa Matos Santos, na Horta
e podas de arvores na Rua O; a vereadora Andreia solicitou uma poda de árvore, na
Vila lrmã Dulce, próximo à casa do chá, onde será necessário o acompanhamento
de um eletricista; o vereador Jean solicitou uma moçáo de parabéns a lgreja
Assembleia de Deus, em nome do Pastor Elias, por realizar, em julho, o mês da
família. Todas as proposições foram aprovadas. Da Ordem do Dia constou:
Aprovação em Segunda Discussão 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 Esquadráo da Vida, de lpiaú-BA", respectivamente. A
tribuna foi franqueada para a Secretária de lnfraestrutura, Carla Garcia; e, na
sequencia, para a senhora Silvia, atual presidente da AMUSC. Na sequência, foi
franqueada a palavra aos edis para as considerações Íinais: O vereador Alessandro
parabenizou a secretária de infraestrutura pelo esclarecimento prestado a
comunidade, e à prefeita por sua ida à SUDESB para tentar lrazer à lpiaú a primeira
etapa do campeonato baiano de jiu-jitsu. O vereador Emerson parabenizou Carla
Garcia por ter comparecido à tribuna; agradeceu pelos serviços realizados no César
Borges; pediu que quando realizar patrolamento e cascalhamento nas estradas
rurais seja dado atençáo às vicinais, além das principais. O vereador Jean informou
que o Caminho 5A, do baino ACM, está precisando de reparos com urgência;
convidou aos edis para irem no DNIT formalizar a questão dos pardais ou redutores
de velocidade, assim como visitar os Postos de Saúde, na próxima semana; sugeriu
que seja feito um cronograma para os trabalhos da zona rural e informe à
população; solicitou uma moÇão de pesar pelo falecimento da avó de Edir. O
vereador Robson parabenizou a realizaçâo da Conferencia de Assistência Social, na
qual esteve presente; agradeceu a Nena Costa pela regularidade na entrega das
cestas básicas; informou que o problema do caminho 5A no ACM já está na pauta
para ser resolvido. O vereador Josenaldo ressaltou a importância da secretaria de
infraestrutura, quando de ações relevantes, como a limpeza das margens do Rio
Agua Branca e patrolamento no César Borges e Vila Esperança; parabenizou o
executivo pela realização do Fórum de Diversidade Cultural e pelo apoio para a
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Seleçáo de lpiaú voltar ao lntermunicipal. O vereador Lucas Louzado parabenizou
Carla e Solon da secretaria de infraestrutura, Silvia e toda equipe da AMUSC. A
vereadora Andreia aproveitando a presença da equipe de infraestrutura, ressaltou
problemas como o esgoto da Rua da Granja e um problema antigo de água
repi'esada no bairro 2 de dezembro; alertou para, na zona rural, inicialmente, fazer
Lrma roçagem, para abrir as estradas e depois jogar o cascalho e patrolar, lembrando
do escoamento. A vereadora Simone parabenizou Nena Costa, secretária de Ação
Social, pela assinatura do termo que reaÍirma a preocupação em combater o
racismo e a intolerância religiosa em lpiaú; criticou a situação das estradas no bairro
lrmã Dulce; disse que domingo estará no estádio apoiando a seleção. O vereador
Lucas de Jesus aproveitando a presença da prefeita, pediu que leve ao governador
a solicitação de um banco de sangue e o tratamento de hemodiálise para lpiaú;
lembrou que os ex-funcionái'ios do Celestina que continuam desempiegados; teceu
criticas sobre a creche Hildebrando Nunes, a delegacia e o HGl. Em seguida, o
presidente José Carlos Bispo dos Santos, agradeceu a presença de todos; solicitou
uma moÉo de pesar para a Câmara de Feira de Santana pelo falecimento de seu
presidente Ronny Miranda, ocorrido esta noite; pediu, diretamente à prefeita sobre a
Guarda Municipal; 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. lpiaú, 10 de agosto de 2017 .

José Carlos Bispo dos Santos
Presidente
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