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Ata da Décima Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú. As vinte horas
(20h00), do dia dezesseis de maio de dois mil e dezessete (16.05.2017), no Salão Nobre da
Câmara Municipal de Ipiaú. teve inicio a 13u sessão ordiniíria de 2017 . Presente os

vereadores: Alessandro Moreira de Jesus. Claudio Manoel Costa Nascimento, Edson Marques
da Silva. 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 Femando da Silva Moreira e Simone Coutinho Brito. O Presidente

.Iosé Carlos Bispo dos Santos. em nome de Deus. abriu a Sessão. Do Expediente constou:

Leitura e aprovação da ata da sessào do dia 09 de maio de 2017. Oficios Recebidos nn': 06 do

Conselho Municipal de Saúde: 06. 07 e 08 da vereadora Simone; 02 da Associação dos
Agentes Comunitá,rios de Saúde de Ipiaú. Oficio n" 149 enviado à Secretaria Municipal de

Saúde de lpiaú. Telegrama de Repasse do Govemo Federal. Indicações no': 146 a 150 do
vereador Erir.aldo; l5l e 152 do vereador Cláudio; 153 da vereadora Simone. Exceto o oficio
de n' 08 da vereadora Simone. que foi retirado da votação. todas as demais proposições foram
aprovadas. Da Ordem do Dia constou: Aprovação em Primeira Discussão do Projeto de Lei n'
00912017, do legislativo. que "Declara de Utilidade Pública a Associação Cultural Euclides
Neto de Ipiaú-BA". Em Redação Final constaram os Projetos de Lei, do legislativo. no':

00612017 que "Toma obrigatório o envio e entrega dos PÍojetos de Leis entre Legislativo e
Executivo do Município de Ipiaú na lorma impressa e por meio eletrônico. para fins de

agilizar a tramitação dos PL nos respectivos poderes e dá outras providências" e 008i2017 que

"Declara de utilidade pública a ASPLEI Associação dos Pastores e Líderes Evangélicos de

Ipiaú-BA''. Na sequência, foi iranqueada a tribuna para a seúora Anita Grimaldi Batista.
coordenadora do CREAS (Centro de Referencia Especializada da Assistência Social). que

explanou e reforçou o convite sobre a campanha l8 de Maio (Dia Nacional de Combate ao

Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes). Em seguida, foi franqueada a

palavra aos edis para as considerações finais: O vereador Alessandro parabenizou a prefeita
pela atenção dirigida e investida na cultura em nosso município; agtadeceu ao secretario de

iluminação pela reposição de lámpadas em alguns bairros solicitado por ele; parabenizou aos

garis pelo seu dia, hoje. O vereador Orlando informou que o PMAQ do primeiro quadrimestre
já foi repassado aos profissionais de saúde; que a Toca do Leão. no final da Avenida São

Salvador teve sua limpeza iniciada; parabenizou as secretarias que reaiizaram o Dia das Mães

e aos concursados que foram empossados hoje. O vereador Erivaldo criticou: a situação do

matadouro de Ipiaú; que as crianças do lrmã Dulce continuem sem tÍansporte escolar, tendo
de enfrentar a escuridão no retomo da tarde; o Centro de Abastecimento que está sem

iluminação; e pediu à todos que valorizem os garis. A vereadora Simone criticou a falta dos

colírios de glaucoma; os convênios médicos que foram extintos; os caÍros que servem à saúde

e não estão em boas condições para viagens: que é necessánio investir na saúde preventiva;
que algumas creches só estão funcionando até as llh00. O vereador Emerson disse que a
situação no Irmã Dulce está muito complicada, tanto para as crianças que estão sem

transporte. quanto toda comunidade por falta de roçagem assim como no Cesar Borges;
alertou para que o patrolamento da zona rural seja realizado também nos ramais e não apenas

na via principal. O vereador Robson falou que o grupo da ASPLEI agradeceu pelo título de

Utilidade Publica; em relação as Cestas Básicas, que a Assistência Social ini atender mais
familias do que na gestão passada e por todos os meses, sem inÍemrpções. O vereador
Josenaldo disse que está feliz com o trabalho da Assistência Social e pelo repasse do PMAQ;
expos a relação das ruas que já loram beneficiadas pelo mutirão da roçagem; parabenizou a

diretoria de cultura pelo Dia das Mães e o Projeto Domingo na Praça; ressaltou que o
Concurso Publico Ítri prorrogado e está havendo convocações. O vereador Lucas de Jesus
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criticou que o Conselho Tutelar está sem intemet. água mineral. ar condicionado, carro; que a
''saúde de Ipiaú está na UTI"; que creches e PSFs estão sem ar condicionado e até mesmo
ventiladores. Em apafie, o edil Cláudio explicou que essas situações do Conselho Tutelar já
estão na pauta para serem sanados. O vereador Claudio esclareceu que o projeto glaucoma,

desde novembro do ano passado. foi regionalizado e que a população de Ipiaú está sendo

atendida em Jequié; parabenizou o executivo por algumas ações; ressaltou a importância da

criação do Centro Industrial, e da audiência sobre o Rio Novo Tênis Clube. O vereador Lucas
Louzado parabenizou o executivo pelo projeto Domingo na Praça e aos secretario de

agricultura e iluminação pelos serviços prestados e. aos garis pelo seu dia. Em seguida, o

presidente José Carlos Bispo dos Santos. gratulou o CREAS e a secretaria de Ação Social;
agradeceu a secretária de saúde que enviou os itens que estavam faltando na ambulância;
informou que. em Córrego de Pedras: o campo de futebol está sendo roçado e ainda não foi
feita a troca das lâmpadas: lembrou da guarda municipal: solicitou uma moção de parabens as

diretoras da Creche e da Escola Presidente Médice pela comemoração do Dia das Mães;

agradeceu a pÍesença de todos e. nada mais havendo- em nome de Deus, encerrou a sessão.

Eu. Erivaldo Carlos Oliveira Santos. Primeiro Secretiírio, autorizei a servidora Janecléa

Santos lavrar a presente ata que após lida e aprovada, é devidamente por mim e pelo
Presidente assinada. Ipiaú, 16 de maio de 2017.
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