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Ata da Décima Oitava Sessâo Ordinária da Câmara Municipal de lpiaú. As vinte
horas (20h00), do dia vinte de junho de dois mil e dezessete (20.06.2017), no Salão
Nobre da Câmara Municipal de lpiaú, teve inicio a 184 sessão ordinária de 2017.
Presente os vereadores: Andreia Novaes de Oliveira, Claudio Manoel Costa
Nascimento, Emerson Oliveira da Silva, Erivaldo Carlos Oliveira Santos, Jean KIeber
da Silva Cunha, 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; Alessandro Moreira de Jesus justificou
sua ausência. O Presidente José Carlos Bispo dos Santos, em nome de Deus, abriu
a Sessão. Do Expediente constou: Leitura e aprovação, com uma ressalva feita pela
vereadora Andreia, da ata da sessão do dia 13 de junho de 2017 . Ofícios Recebidos:
do Vereador Jean Kleber informando do seu retorno as atividades legislativas; da
vereadora Andreia solicitando espaço na tribuna; no 075 da Secretaria de Ação
Social e Desporto e no í26 da Prefeita Municipal. lndicações n6: 186 do vereador
Josenaldo; í87 e 188 da vereadora Simone. Houve alguns Requerimentos Verbais:
do vereador Josenaldo - moção de aplausos à Afonso Mendes por sua aprovação
na OAB e ao jornalista José Américo pelo lançamento de seu livro, e a lgreja Batista
Moriá por seus 32 anos de fundação; do vereador Jean Kleber - moção de parabéns
ao edil José Carlos, aniversariante do dia; da vereadora Andreia - reposição de
lâmpada na Rua da Granja. Todas as proposições foram aprovadas. Leitura do
Projeto de Lei no 006/2017, do Executivo, que "Autoriza o município a outorgar
concessáo para a exploração dos serviços de administração do Terminal Rodoviário
Municipal" e dá outras providências. Da Ordem do Dia constou: Aprovação em
segunda discussáo dos Projetos de Lei no": 00412017, do executivo, que "Dispõe
sobre as Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2018 e dá
outras providências" e 010/2017, do legislativo, que "Dispõe sobre o tombamento do
prédio do Rio Novo Tênis Clube como Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do
MunicÍpio de lpiaú-BA" por unanimidade; e 005/2017, do executivo, que "Dispõe
sobre a alteração da redação do Art. 5o da lei 2.268117, que lista as organizações da
sociedade civil sem fins lucrativos autorizadas a firmar termo de colaboração, termo
de fomento, ou acordo de cooperação, no âmbito do município de lpiaú", com quatro
abstenções, um voto contra e sete favoráveis. Na sequência, foi franqueada a
tribuna para o jornalista Vicente Andrade que explicou sobre o objetivo de seu
programa jornalístico na rádio, propôs e obteve o apoio de todos os edis para
realização e divulgação de entrevistas com os mesmos. Em seguida, o edil Jean
agradeceu à todos pelo apoio recebido enquanto estava internado, especialmente à
sua família. Por fim, foi franqueada a palavra aos edis para as consideraçÕes finais:
O vereador Jean ressaltou a necessidade de cuidar da zona rural; informou que a
comunidade do Pau D'Arco, através da Associação de Moradores do Bairro
Ubirajara Souza Costa (AMUSC) conseguiu mais de 300 assinaturas solicitando a
abertura de seu PSF; alertou que o Quinquênio e a Gratificação Específica de
Atividade Cultural (GEAC) dos professores que ainda náo estáo sendo pagos. O
vereador Orlando comentou sobre o Projeto 006, do Terminal Rodoviário, que é
necessário estudar emendas e lembrar daqueles que moram distante do Terminal;
quanto ao Edifício Santa Paula, a prefeita já conversou com o dono do imóvel e está
investigando sua real situação. O vereador Josenaldo comentou sobre a
possibilidade da criação do Distrito lndustrial em nosso municipio; relatou que foi
encontrado diversos medicamentos e materiais vencidos em uma sala, fechada, no
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Hospital da Mulher e que é necessário averiguar o ocorrido. O vereador Erivaldo
criticou a situaÉo dos bairros Aloisio Conrado e Constança, e o ponto de ônibus da
Cemil; ressaltou que é necessário verificar a situação no Centro de Abastecimento,
pois já é possível encontrar algumas barracas próximo à panificadora Pamilac. A
vereadora Andreia parabenizou e demonstrou apoio ao Sindicato dos Funcionários
Públicos Municipais; criticou o fato de, na área da saúdê, funcionários contratados
receberem mais do que os efetivos; convidou a todos para cuidar mais da zona rural.
O vereador Emerson enfatizou o pedido pela zona rural, ressaltando a necessidade
de roçagem nas vicinais; agradeceu ao diretor do HGI pela UTI móvel que
conseguira em dada situação, e ao diretor de iluminação por lhe ser solicito na
reposição de lâmpadas. O vereador Lucas de Jesus indagou ao edil Robson sobre o
"prazo legal" para adequar os PSFs; criticou a falta de patrolamento e que toda vez é
a mesma desculpa: "a chuva"; alertou e enfatizou o Art. 56 do Regimento lnterno,
remetendo à discussão do Projeto 005 do Executivo. A vereadora Simone ressaltou
a importância dos secretários municipais participarem das sessões, e que é
essencial apurar a denuncia trazida pelo edil Josenaldo sobre o ocorrido no Hospital
da Mulher. O vereador Claudio informou que no próximo mês terá inicio a reforma do
PSF doACM e, a campanha de combate à dengue e ao escorpiáo; enumerou alguns
pontos favoráveis a criação do Distrito lndustrial em lpiaú; que participou da última
assembleia da APLB e parabenizou ao secretário de educaçáo, Alan Vitorino, por ter
apresentado as propostas por escrito; sobre o Projeto 006, que é importante escutar
a população; informou que o presidente da SUDIC esteve visitando duas áreas em
nosso município e que o Projeto da Reforma do Centro de Abastecimento está na
CAR. O vereador Robson criticou o governo e, sobretudo a secretaria de saúde da
gestão passada pelo oconido no Hospital da Mulher; em resposta ao edil Lucas de
Jesus, disse que o "prazo legal" sofre interferência direta de como foi realizada a
transiçáo de governo. O vereador Lucas Louzado parabenizou aos secretários de
lnfraestrutura, Ação Social e lluminação pelo desenvolvimento de seus trabalhos.
Em seguida, o presidente José Carlos Bispo dos Santos, ressaltou que desde a
gestão passada foi aprovado um Projeto em prol do Conselho Tutelar e até o
momento não foi sancionado; e ao edil Lucas de Jesus enfatizou os Art. 53 e 55 do
Regimento lnterno; agradeceu a presença de todos, e nada mais havendo, em nome
de Deus, encerrou a sessáo. Eu, Jean Kleber da Silva Cunha, 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, 20 de junho de
2017.
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