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Ata da 244 (vigesima quarta) sessão ordinária, realizada no dia 03 de outubro
de 2019, no salão nobre da Câmara Municipal de lpiaú. As 20h (vinte horas),
presentes os seguintes Vereadores: ALESSANDRo MoREIRA DE JESU§,
ANDREIA NOVAES DE OLIVEIRA, EDSON MARQUES DA SILVA;
ERIVALDO CARLOS OLIVEIRA SANTOS, CLAUDIO MANOEL COSTA
NASCIMENTO, JOSE CARLOS BISPO DOS SANTOS, JOSENALDO DE
JESUS, LUCAS DE JESUS SANTOS, NACIEL RAMOS DOS SANTOS,
ORLANDO DOS SANTOS RIBEIRO, ROBSON FERNANDO DA SILVA
MOREIRA. O Presidente em nome de Deus declarou aberta a sessão, foi
executado o hino de lpiau, o Vereador Josenaldo fez a leitura biblica, ato
continuo, o Servidor Alexandre Ferreirafez a leitura da ata da sessão anterior,
apos leitura foi colocada em votação, e aprovada com a retificação do Vereador
Robson Morelra, na qual justificou ausência do colega Josenaido de Jesus na
sessão e não constou. Foi convidado para compor a Mesa, o Diretor do
Hospital Geral de lpiaú, Senhor Alexsandro dos Santos Miranda, o Ex-
Vereador Jaldo brandão e o medico urologista Dr. Walney Pestana. PEqUENO
EXPEDIENTE foi lido o atestado que justifica a ausência da Vereadora Simone
Coutinho, OF. 05/19 Vereadora Andreia Novaes, OF, O33lZO1g APLB. OF,
01612019 - Vereador Naciel Ramos. Houve pedidos verbais, o Vereador Lucas
de Jesus, pediu ao executivo que informe o que foi feito com o§
paralelepipados da Rua José Oliveira Ferreira que foi devolvida ao
comerciante, mais conhecido como (Beco da polêmica), de tal modo o
Vereador Naciel Ramos pediu ao Executivo Municipal, que a Secretaria de
infraestrutura e diretoria de iluminação coloque 04 braços de lâmpadas nas
imediaçÕes da horta comunitária. O Vereador Orlando pediu a Tribuna Livre por
dez minutos, o Presidente Alessandro pediu ao setor de urbanismo fiscalização
a respeito dos animais soltos em vias publicas, o Vereador Carlinhos pediu que
o executivo averiguasse sobre o desaparecimento das pedras portuguesas que
existiam na Praça Ruy Barbosa. Os requerimentos lidos, indicaçÕeõ e pedidos
foram aprovados por unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei No 025/201g do
Poder Executivo, que "Projeto de Lei Orçamentário anual, para o exercicio
financeiro de 2020". Fez uso da Tribuna a Vereadora Andreia Novaes, que
iniciou falando da preocupação da gestora para a reforma do centro de
abastecimento, do estadio que confirmou a reforma em breve, falou da parceria
do estado e municipio para uma saúde melhor, e reforma do HGl, relatou
tambem do seu empenho em prol dos topiqueiros, e encerrou falando do
empenho dos deputados Eduardo Salles e Zé Cocá, a qual ela nao votou, mais
que ficou satisfeita com a atuação dos mesmos, juntamente com a deputada
Fabiola Mansur, e que o seu deputado se quer crtou o nome de lpiaú, e disse
que o que for bom para lpiaú, estará a favor e que sua satisfação é grande em
ser vereadora de lpiaú, e que estar tranquila enquanto a sua dignidade, e seu
cárater, e pediu sabedoria as pessoas que usam as redes sociais sem respeitar
o proximo concluiu. O Vereador Orlando Santos no uso da tribuna, informou da
sua parceria junto com os seus deputados, Jorge Solla e Marcelino Gallo,
informou o repasse para asecretaria de saude adquirir mais um automovel para
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a populaçãa de lpiaú, e mais uma quantia para equipar os postos de saude do
município, mostrou em slides os automoveis adquiridos via suas emendas para

o povo de lpiaú, relatou sua visita ao bom sem farinha e da felicidade dos
moradores em receber o programa de energia, e que estar feliz em vê seu
mandato estar alcançando as pessoas que mais precisam, e convidou a todos
para a entrega da casa de um morador do Santa Rita encerrou. O Diretor
Alexsandro Miranda do HGI fez uso da tribuna e mostrou os avanÇos da

unidade em lpiaú, mostrou slides com os programas ativos no hospital, e se

colocou a disposição de toda a população de ipiau, para que a sociedade
lpiauense e de toda região possam ter uma saude de qualidade e atenção. Os
edis o elogiaram e desejaram sucesso ao Diretor nesta nova caminhada de sua
vida. Em seguida, foram abertas as ConsideraçÕes Finais, os edis inscritos se
pronunciaram, o Presidente em uso da palavra levou o seu repudio ao
blogueiro e funcionário do HGl, Eliabe, (Labinho) pela sua forma desonrosa e
desrespeitosa vindo de Jequié sem credibilidade nenhuma, onde o mesmo foi
alvo de CPI na Câmara de Jequié sobre o lprej, acusado de desvios, e afirmou
que não tem problemas com a mídia pois quem estar na vida publica tem que

saber lidar com criticas e elogios, mais que repudia um forasteiro sair de Jequie
para denegrir as imagens de pessoas de bem de lpiaú, concluiu. Nada mais

havendo, o Presidente Alessandro Moreira de Jesus, agradeceu a presença de

todos e, em nome de Deus, encerrou a sessão. Eu, Erivaldo Carlos de Oliveira
Santos, Primeiro Secretário, autorizei a Servidora Georgina Santos Mendes
lavrar a presente ata, que apos lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo

Presidente assinada. lpiaú, 03 de outubro de 2019.
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