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Ata da Vigésima Terceira Sessáo Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú. As vinte
horas (20h00), do dia vinte e quatro de agosto de dois mil e dezessete (2a.O8.2017),
no Salão Nobre da Câmara Municipal de lpiaú, teve inicio a 23'sessão ordinária de
2017. Presente os vereadores: Andreia Novaes de Oliveira, Claudio Manoel Costa
Nascimento, Emerson Oliveira da Silva, Erivaldo Carlos Oliveira Santos, 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. Os edis Alessandro Moreira de Jesus e Jean Kleber da Silva Cunha
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 17 de agosto de 2017. Ofícios Recebidos nos: 16 do Grupo Nova Yida:22 e24 da
ADAS; 0Í daAUIP; 243 do Executivo. lndicação no 216 do vereador Lucas Louzado.
Houve alguns Requerimentos Verbais: o vereador Lucas Louzado solicitou que o
Executivo possa Íazer a entrega dos fardamentos; a vereadora Andreia solicitou que
as secretárias de Saúde e de Ação Social possam vir à tribuna explanar sobre a falta
de medicamentos em nosso município. Todas as proposições foram aprovadas.
Finalizando o expediente, fez-se a Leitura dos Projetos de Lei, do Legislativo, nos

01312017 que "lnstitui no calendário oÍicial do município de lpiaú-Bahia, o dia da
pessoa portadora de deficiência de qualquer natureza"; 01512017 que "Declara de
utilidade publica a Associação Atlética Banco do Brasil - AABB de lpiaú-BA" e, os de
Resolução no" 00312017 que "Concede o título de cidadão ipiauense ao major PM
Jorge Alexandre dos Santos Júniol' e 00412017 que "Concede o título de cidadã
ipiauense à senhora Aline Fernanda Almeida Peixoto". A edil Simone solicitou um
minuto de silêncio pela tragédia ocorrida em Salvador, o presidente aprovou e assim
aconteceu. Da Ordem do Dia constou aprovação em discussão e votação única do
Projeto de Lei no 008/2017, do executivo, que "Autoriza o Poder Executivo Municipal,
proceder, ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de lpiaú, para o
exercício Íinanceiro 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". Em seguida, a tribuna foi franqueada para o representante da
Associação dos Universitários de lpiaú, Pedro Bomfim, que pediu apoio dos edis
para obter ajuda do executivo em relação ao transporte. O presidente solicitou aos
membros da comissão de educação que formalize o oficio solicitando uma reunião
entre a prefeita e os representantes dos estudantes universitários. A vice-prefeita,
Margarete Chaves, fez uso da tribuna, teceu algumas consideraçôes, e ressaltou
que embora não tenha um gabinete continua trabalhando por lpiaú. Na sequência,
foi franqueada a palavra aos edis para as considerações finais: O vereador Claudio
criticou o preço do combustível em lpiaú, que é o mais caro da região e salientou
que é importante ouvir os donos dos postos. A vereadora Simone comentou sobre a
questão do preço do combustível, o pedido do Sr. Pedro e solicitou uma moção de
pesar aos familiares de Francisco Assis da Silva Júnior, Chiquinho. O vereador
Emerson demonstrou apoio aos universitários e destacou que além da gasolina, o
gás de cozinha também sofrerá reajuste. O vereador Erivaldo destacou que além do
fardamento, os alunos do lrmã Dulce continuam sem transporte e que no Posto
Valdomiro Barreto está faltando medicamentos básicos. O vereador Lucas de Jesus
teceu diversas criticas aos serviços deficitários que o Executivo está executando,
dentre eles: salários de funcionários, entrega de cestas básicas, convênios com a
secretaria de saúde. O vereador Josenaldo disse que aguardava o debate do
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Projeto 014 (sobre a taxa do esgoto) para hoje, mas sabe que está dentro do prazo;
que ainda não esteve no TCM, que hoje está na situaÉo, mas continua fiscalizando
e se encontrar alguma irregularidade que terá a mesma atitude de ir ao Ministério
Publico; se colocou à disposição dos universitários para uma reunião com a prefeita.
O vereador Orlando demonstrou apoio as associaçÕes dos estudantes universitários;
pediu que constasse em ata que, apresentou uma proposição fora do prazo
regimental e, por esta Íazão nâo entrou na pauta de hoje, dessa forma, não aceitou
receber sua cópia da ata que veio, também, fora do prazo. A vereadora Andreia
criticou a situaÉo da zona rural e a segurança de nosso município além da
educaçáo e disciplina dos alunos nas escolas; alertou que há empresas que ganhou
o pregão, foi contratada e não está cumprindo o contrato. O vereador Robson
demonstrou apoio aos universitários, agradeceu a prefeita por estar atendendo os
requerimentos, citou algumas melhorias em diversas áreas; ressaltou que Saúde é
uma questão de prioridade e a do nosso município está carecendo de melhorias com
urgência. Em seguida, o presidente José Carlos Bispo dos Santos, agradeceu a
presença de todos, solicitou que as comissões de justiça e finanças organizem uma
reunião com os donos dos postos de gasolina; ressaltou o Art. 53 para o edil
Josenaldo e nada mais havendo, em nome de Deus, encerrou a sessão. Eu,
Erivaldo Carlos Bispo dos Santos, 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, 24 de agosto de 2017 .

Erivaldo José Carlos Bispo dos Santos
Primeiro Secretário Presidente
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