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Ata da Décima Segunda Sessâo Ordinária da Câmara Municipal de Ipiaú. As vinte horas

(20h00). do dia nove de maio de dois mil e dezessele (09.05.2017). no Salào Nobre da

Câmara Municipal dc lpiaú, to,c inicio a 12' sessão ordinária de 2017. Prcscntc os

vereadores: Alessandro Moreira de Jesus, Andreia Novaes de Oliveira, Claudio Manoel Costa

Nascimento, Edson Marques da Silva, Emerson Oliveira da Silva, Erivaldo Carlos Oliveira

Santos. José Carlos Bispo dos Santos, Josenaldo dc Jcsus, 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 apror.ação da ata da sessão do dia 02 de maio de

2017. Convite aos professores da rede publica municipal para um curso de capacitação nos

dias 15 e 16 deste mês. Olicios Recebidos #": 128 da Secretaria Municipal de Saúde; do

rereador Claudio solicitando o Salào Nobre para uma audiência publica dia 26. sobre o Rio

Nolo Tênis Clube. A vereadora Andreia solicitou, verbalmente, que a audiência sobre a LDO

seja em outro momento c não mais junto com a dos professores. Todas as proposições foram

aprovadas. Da Ordem do Dia constou: Aprovação em Segunda Discussão dos Pareceres dos

Projetos de Lei n": 006/20'17 que "Torna obrigatório o envio e entrega dos Projetos de Leis

cntrc Legislativo e Erecutivo do Municipio dc Ipiaú na forma impressa e por mcio clctrônico,

para fins de agilüar a tramitaçâo dos PL nos respectivos poderes e dá outras providências" c

008/2017 que "Declara de Utilidade Pública a Associaçào de Pastores e Líderes Evangélicos

dc Ipiaú-BA". Em seguida, foi Êanqucada a palawa aos edis para as consideraçõcs finais: O

vereador Lucas de Jesus criticou a limpeza da galeria de esgoto da ACM; a falta de roçagem

no PSF Elvídeo Santos, cascalho no Bairro Santa Rita. medicamentos e especulo (para fazet

prevcntivo) cm divcrsos PSFs. Lcmbrou ainda das creches que só estão funcionando meio

tumo e da falta de lâmpadas na Praça do Sapo e na Rua da Banca. O vercador Erivaldo

Criticou a situação dos Bairros ACM, Aloisio Conrado e Irmã Dulce; alertou que neste ultimo

as crianças continuam caminhando em media três quilômetros para irem à escolal lembrou

ainda que as cestas básicas ainda nào estão sendo entregucs. O vcrcador Lucas Louzado

agradeceu a reposição de lâmpadas na Av Benedito Lessa e na Rua do Cacau e comentou um

pouco sobre a questão do desemprego em nosso municipio. O vereador Josenaldo falou que.

caso necessário. possam levar a audiência publica sobre a LDO aos bainos; quc ainda este

mês haverá distribuição das cestas básicas; que o cascalho para o Bairro Santa Rita já está

sendo providenciado: comentou acerca das mudanças no Partido Progressista (PP) de Ipiaú e

sobre a palcstra sobrc a saúdc da mulhcr. O rereador Robson explanou sobre o cvento quc

tratou da saúde da mulher. tendo em vista, que paÍicipou da mesa, representando a câmara,

inlormou que saíram daqui, 40 projetos para urna discussão no Ministério da Saúde. O

vereador Claudio reforçou o convite para a audiência do dia 26 que tratará sobre o Rio Novo

Tênis Clube: alcrtou as pcssoas quc cstâo comprando terrenos que dizem ser da prefeitura;

parabenizou ao executivo e as Sccretarias de Saúde e Ação Social por seus últimos eventos,

tào importantes para toda a sociedade. O vereador Emerson teceu criticas a situação do Irmà

Dulce: dos canais de esgoto do ACM e da Rua das Flores; tessaltou que recebeu algumas

reclamações sobrc o fardamcnto cscolar quc ainda não foi distribuído; e dos estudantes

universitários que estào a cobrar o que foi acordado com a gestora. O vereador Orlando
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ressaltou que as rcivindicações para a atual gestão são bem diferentes das que eram leitas ao

antigo gestor: informou que na quinta-feira a situação dos sen iços-gerais já estarão

solucionadas: quc Córrcgo de Pedras já conta com uma ambulância: e. fez algumas criticas à

gestão passada. A vereadora Andreia criticou a grave situação de falta de agua na regiào do

corcovado; que é importante sair da teoria para a prática, pois ouve falar que é tào simples

uma roçagem e a fiscalizaçào dos PSFs, porem não são fcitas; informou que a praça

Everaldino está carente de lâmpadas e reparo no parquiúo: agradeceu ao patrolamento que

esta sendo Í'eito rumo à Itaibó. O vereador Edson sugeriu que seja feito um oÍicio à gestora

solicitando a possibilidade de um semáforo entre a Rua do Sapo e a Av Getulio Vargas: pediu

ao edil Joscnaldo quc possa verificar a atual situação do carro que foi doado ao Conselho

Tutelar: criticou o fato de a Prefeitura já ter cancelado diversas licitações. Em seguida, o

presidente José Carlos Bispo dos Santos. lembrou da audiência do gasoduto. que há

expectativa de inicio das obras em setembro; comentou sobre a trajetória do PP c de

Margarete Chaves na politica lpiaucnsc; relatou um incidentc ocorrido com a ambulância quc

sene a Corrego de Pedras e alefiou ao executivo sobre a irnpoÍância de conferir,

especialmente os carros de missâo de socorro; desejou um Feliz dia das Mães a todas as mães:

agradeceu a presença de todos e, nada mais havcndo, em nome de Deus, enccrrou a scssào.

Eu- Erivaldo Carlos Oliveira Santos, Primeiro Secretário, autorizei a sen idora Janecléa

Santos lavrar a presente ata que após lida e aprolada, e devidamente por rnim e pelo

Presidente assinada. lpiaú, 09 dc maio dc 2017.
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