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Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú. As vinte
horas (20h00), do dia dezessete de agosto de dois mil e dezessete (17.08.2017), no
Salão Nobre da Câmara Municipal de lpiaú, teve inicio a 22u sessão ordinária de
2017. Presente os vereadores: Alessandro Moreira de Jesus, Andreia Novaes de
Oliveira, Erivaldo Carlos Oliveira Santos, 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, Orlando dos Santos Ribeiro, Robson Fernando
da Silva Moreira e Simone Coutinho Brito. O edil Claudio Manoel Costa Nascimento
justificou sua falta. 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 10 de agosto de 2017. OÍício Recebido no 08 do vereador Robson Moreira.
lndicações no" í 98 a 201 e 209 a 213 da vereadora Andreia; 202 a 2M do vereador
Erivaldo; 205 a 208 do vereador Lucas Louzado;214 do vereador E,'nerson. Houve
alguns Requerimentos Verbais: o vereador Josenaldo solicitou e justificou embasado
no Regimento lnterno a inclusão dos Projetos de Lei 014/2017 do Legislativo e
00812017 do Executivo na pauta desta sessão (este em caráter de urgência); a
vereadora Simone solicitou moção de parabéns à sua assessora Carla Patrícia e ao
Padre da lgreja de São Roque pela belíssima procissão do padroeiro; o vereador
Jean solicitou que o Projeto 01712017 do Legislativo, pelas mesmas razões expostas
pelo edil Josenaldo, também entrasse na pauta de hoje; o presidente solicitou que a
tribuna seja concedida ao Diretor de contabilidade da Prefeitura para que ele
explane sobre o Projeto 008. Todas as proposições foram aprovadas. Finalizando o
expediente, fez-se a Leitura dos Projetos de Lei no 0OB|2O17, do executivo, que
"Autoriza o Poder Executivo Municipal, proceder, ao Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social do Município de lpiaú, para o exercício financeiro de 2017, a
abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e
cinquenta mil reais), na forma que indica e dá outras providências"; e, no" 01412017
que "Dispõe sobre o valor da tarifa de esgoto cobrada pela Embasa, nas condições
que especifica" e 01712017 que "Denomina de Rua Miguel Cunha Coutinho, à atual
Rua 5, no Bairro Santa Rita", ambos do Legislativo. Em seguida, a tribuna foi
franqueada para o Diretor de Contabilidade da Prefeitura, Sergio Brito, que explanou
sobre o Projeto 008/2017. Da Ordem do Dia constou, em Redação Final, os 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. Na sequência, foi franqueada a palavra aos edis para as
considerações finais: O vereador Erivaldo criticou a situação do bairro Aloisio
Conrado; um esgoto, próximo a Praça do Cruzeiro, que está transbordando há mais
de 30 dias; as obras da Rua Manoel Mendes que estão demorando; lembrou do
Matadouro, que é necessário analisar possíveis soluções. O vereador Lucas
Louzado parabenizou o diretor de transportes, Francisco Neto, por ter atendido uma
solicitação sua; e, ao Hilduardo Tavares, diretor de iluminação, pelo serviço realizado
no bairro lrmã Dulce. A vereadora Simone comentou sobre os Projetos que versam
sobre Convênios; criticou a situação do matadouro e de outros órgãos que
acabaram indo para Jequié; ressaltou a importância do Banco de Sangue e da UTI
Neonatal virem para lpiaú. O vereador Orlando sobre o Matadouro, informou que o
secretário Valnei esteve na ADAB de Salvador solicitando um parecer técnico
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autorizando que em um determinado tempo se enquadre a portaria 304; demonstrou
apoio ao edil Josenaldo quanto a sua Proposta de Redução da Taxa de Esgoto. O
vereador Lucas de Jesus ressaltou que é importante verificar ao fundo essas
questões dos convênios; informou que o Bairro Santa Rita continua com problemas
nas ruas e na creche, que o poço da Fazenda do Povo ainda nâo está funcionando;
que irá verificar se a solicitação feita para a creche Hildebrando Nunes já foi
atendida. A vereadora Andreia comentou sobre o Projeto que propõe a redução da
taxa de esgoto; Iembrou da audiência que houve sobre este assunto; alertou para
que, se aprovado, e ela acredita que será, tenha fiscalização adequada para que
não ocorra o mesmo que a Lei da Fila dos Bancos, que foi sancionada e não é
cumprida; também alertou que a comunidade da Fazenda do Povo está precisando
urgentemente de água! O vereador Alessandro saudou alguns amigos que Íazem
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um resgate de nossa cultura. O vereador Josenaldo agradeceu aos edis por atender
sua solicitação de incluir o Projeto 014 na pauta; ressaltou que em Guanambi a
câmara, com um projeto semelhante, conseguiu reduzir o valor da taxa de
esgotamento; explicou que o problema da Rua Manoel Mendes é antigo e que o
serviço está demorando devido o empenho da qualidade, informou que o poço da
Fazenda do Povo já foi peÉurado, só falta a canalização. O vereador Robson
enfatizou que sua base política está firme; falou que quando é para o bem de lpiaú,
apoia e aprova projetos, independente de partido; demonstrou apoio ao edil
Josenaldo, quanto a Proposta de redução da taxa de esgotamento; ressaltou a
explicação do senhor Sergio, contador da prefeitura, acerca da devolução monetária.
O vereador Emerson agradeceu ao secretário de iluminação por serviços prestados
no bairro lrmã Dulce e na Quadra 17: talou ao Executivo, que nesse período de
estiagem, é uma boa oportunidade para adiantar os serviços de patrolamento na
zona rural e no lrmã Dulce; agradeceu pela melhoria realizada no ACM e Cesar
Borges; parabenizou o edil Josenaldo pela iniciativa do Projeto. Em seguida, o
presidente José Carlos Bispo dos Santos, agradeceu a presença de todos, ressaltou
que tudo o que for bom para o município, esta câmara se empenhará ao máximo
para que se concretize, independente da origem partidária; e nada mais havendo,
em nome de Deus, encerrou a sessáo. 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, 17 de agosto
de 2O17.
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