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Ata da Decima Quarta Sessão OrdinriLr:ia da Câmara Municipal de Ipiaú. As vinte horas
(20h00), do dia vinte e três de maio de dois mil e dezessete (23.05.2017). no Salão Nobre da
Câmara Municipal de lpiaú. teve inicio a 14u sessão ordinríria de 2017. Presente os
vereadores: Alessandro Moreira de Jesus, Andreia Novaes de Oliveira, Claudio Manoel Costa
Nascimento. Edson Marques da Silva, Emerson Oliveira da Silv4 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 José Carlos Bispo dos Santos, em nome de Deus, abriu
a Sessão. Do Expediente constou: Leitura e aprovação da ata da sessão do dia 16 de maio de
2017. Oficios Recebidos no': 149 Secretaria Municipal de Saúde de Ipiaú; 52 Secretaria de
Ação Social de Ipiaú; 83 do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ipiaú; Convite
para Audiência Pública sobre o imóvel onde funcionava o Rio Novo Tênis Clube. Indicações
n*: l5-4 a 156, 158 a 160 e 163 da vcrcadora Simone; 157 do vereador Ei-rrei'soii; l61e '162 ,io
vereador Erivaldo; 164 e 165 do vereador Lucas Louzado; 166 a 168 do vereador Lucas de
Jesus. Houve alguns Requerimentos Verbais: do vereador Josenaldo - que na próxima sessâo

seja cedida a tribuna para o secretario Valnei Pestana explanar sobre sua pasta; da vereadora
Simone - que o presidente solicite ao executivo o envio de respostas aos seus oficios; do
vereador Lucas de Jesus - moção de pesír aos familiares de Zé do Caminhão, pelo
falecimento de sua mãe. Todas as proposições foram aprovadas. Da Ordem do Dia constou:
Aprovação em Segunda Discussão do Projeto de Lei n" 00912017, do legislativo. que "Declara
de Utilidade Pública a Associação Cultural Euclides Neto de Ipiaú-BA". Na sequência, foi
franqueada a tribuna para o Senhor Darlan Souza Santos, representante do Corpo de
Bombeiro Civil, que explanou sobre a profissão e pediu apoio dos edis para aplicação da Lei
ll.90l/2009 em nosso município. Em seguid4 foi franqueada a palavra aos edis para as

considerações finais: O vereador Edson agradeceu à todos pelo apoio e compreensão com
relação ao problema de saúde de sua mãe. O vereador Claudio reiterou o convite para a
audiência pública que tratará sobre o Rio Novo Tênis Clube; pediu ao vereador Erivaldo,
quanto à sua denuncia de que "lpiaú está à beira de um caos e com imensa corrupção", que
possa esclarecer que tipo de denuncia está sendo feita: quem está envolvido e onde sendo
praticada. A vereadora Simone ressaltou que é importante executivo e legislativo trabalharem
juntos para o bem de Ipiaú; e que é primordial investigar essa questão de comrpção em nosso
município. O vereador Robson disse que esúi muito preocupado e alertou para que a denúncia
de corrupção no mturicípio seja devidamente apurada e enfatizou, dirigindo-se ao vereador
Erivaldo, que entende um pouco de interesse por trás dessa denuncia, visto que, a prefeita
sendo afastada- sua esposa. enquanto vice é quem assumiria a prefeitura. O vereador Orlando
agradeceu a todos que estiveram presentes na festa do dia do gari; informou que o "beco da
polêmica" será devolvido ao dono do terreno; que está Íranquilo em Íelação à atual gestão;
enfatizou que está sendo feito um mutirão para atender a questão da limpeza. O vereador
Alessandro parabenizou a empresa Translock pela comemoração oferecida aos garis em seu
dia; disse que esteve com o deputado Euclides Femandes, conveÍsaram sobre o projeto luz
para todos e, foi dada a previsão de junhoi2Ol T a dezembrol20lS para concluir sua
implantação; também ressaltou a importância de averiguar a denuncia levantada pelo edil
Erivaldo. A vereadora Andreia criticou o funcionamento do PSF da Rua da Granja que está
faltando médico e material para preventivo; pediu que a secretiíria de saúde informe o que está
normalizado, pois ela não está percebendo isso; que amaúã teÍá novo pregão para trânsporte
escolar e espera que. dessa vez, tenha um resultado positivo; informou diversos pontos da
cidade que precisam de melhorias. O vereador Emerson fez algumas criticas: descaso do
executivo com o transporte universitiírio; que visitou algumas escolas e percebeu que no
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Miguelão faz-se necessário reforma na quadra esportiva e no Agostinho Pinheiro no forro que
está a ponto de desabar; que no Bairro Santa zuta- não teve o patrolamento nem
encascalhamento concluídos. O vereador Lucas de Jesus agradeceu ao executivo por ter
colocado intemet no Social: demonstrou apoio ao edil Erivaldo por coúecer seu caráter;
criticou o fato de a creche do Santa Rita só está funcionando meio tumo pois está com esgoto
entupido e, a falta de medicamentos. O vereador Josenaldo lembrou que para fazer a
devolução do terreno da Rua José Oliveir4 inicialmente houve uma audiência publica; quanto
ao concurso publico. foi prorrogado por 2 anos e está sendo feita convocações; que a
instalação dos computadores já está sendo cobrada; a entrega das cestas básicas serão
entregues no final do mês; quanto à denuncia de comrpção, foi publicizado e deve ser
apurada. O vereador Lucas Louzado criticou o sindicato que deveria estar indo procurando
mais opornrnidades de emprego para a população. O vereador Erivaldo disse que sua fala nas
redes sociais foi apenas uma resposta às provocações que ele e sua esposa tem sofrido; expos
um áudio em que um vereador defende que cada vereador da base tem uma quota para vagas
de emprego; disse que, no momento certo, irá fazer sua denuncia ao Ministério Público e à
Policia Federal; e desafiou aos colegas edis da situação que sejam verdadeiramente fiscais do
povo! Em seguida. o presidente José Carlos Bispo dos Santos, enviou uma moção de parabéns
a Enedino Rebouças, falou aos bombeiros civis que eles têm todo o apoio dessa cas4 explicou
quando e que se forma uma comissão de inquérito; agradeceu a presença de todos e, nada
mais havendo, em nome de Deus. enceÍrou a sessão. Eu, Erivaldo Carlos Oliveira 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. Ipiaí,23 de maio de 2017.
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