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Transcrição da Ata da Segunda Sessão Ordinária do Primeiro Período Legislativo do ano de 

2018, da Câmara Municipal de Ipiaú. Ás vinte horas (20:00 hs), do dia primeiro de março de 

dois mil e dezoito (01.03.2018), no Salão Nobre da Câmara Municipal de Ipiaú, teve início a 2ª 

sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2018. Feita a chamada dos vereadores, 

havendo o número legal , o Presidente José Carlos Bispo dos Santos, em nome de Deus , 

declarou aberta a sessão , e após a execução do Hino de Ipiaú e a leitura da Bíblia, convidou o 

assessor Orlindo Lopes para fazer a leitura do pequeno expediente, que constou leitura e 

aprovação da ata da sessão ordinária anterior do dia 22 de fevereiro  de 2018, das indicações nº 

023 do vereador Lucas Louzado, e 026 e 027 do vereador Robson Moreira , ofício nº  001 da 

vereadora  Andreia, e 027 do vereador Lucas Louzado leitura do projeto de resolução nº 

001/2018, do vereador Claudio Nascimento , que “CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO 

IPIAUENSE AO Sr. Braz Tito da Cruz”, e dos Projetos de Leis 029/2017, do vereador Lucas 

Louzado , que “INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE IPIAÚ, O DIA DA CAPOEIRA 

, A SER COMEMORADO EM 10 DE JULHO”, 030/2017, do vereador Lucas Louzado, que 

“ASSEGURA VACINAÇÃO DIFERENCIADA , DOMICILIAR , Ás pessoas com deficiência 

motora incapacitante”, e dá outras providências; 031/2017 do vereador Lucas Louzado, que “ 

Dispõe sobre a entrada de consumidores em eventos, portando produtos de outros 

estabelecimentos e/ou fornecedores”, e dá outras providências; 032/2017, da vereadora Andrea 

Novaes, que “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE EXISTÊNCIA DE CADEIRAS 

DE RODAS, RAMPAS E CORRIMÃOS, PARA USO DE PESSOAS PORTADORAS DE 

DEFICIÊNCIA FÍSICA E OUTRAS SENSIBILIDADES, EM TODOS OS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS E 

IGREJAS COM ÁREAS CONSTRUÍDAS ACIMA DE 300²; 034/2017, da vereadora Andrea 

Novaes, que “DETERMINA A FIXAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS,NÚMEROS DE 

TELEFONES DO CONSELHO TUTELAR, JUIZADO DE MENOR, EMERGÊNCIA, Polícia 

e Disque Saúde, nos estabelecimentos de Ensino Público e Privado”; por determinação do 

Presidente, foram todos encaminhados para a comissão de Justiça, Legislação, Redação Final e 

Direitos Humanos, e demais vereadores. A seguir os vereadores Lucas de Jesus e Simone 

Coutinho fizeram requerimentos verbais. O Presidente pôs em votação as indicações e os 

requerimentos escritos, tendo sido todos aprovados. Não havendo ordem do dia. Em 

considerações finais o Presidente autorizou os vereadores inscritos a fazerem uso da palavra. O 

vereador Lucas de Jesus solicitou que dê uma acelerada nos trabalhos das ruas da Irmã Dulce, 
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Aloísio Conrado, Santa Rita e uma parte da Zona Rural antes que a chuva venha; o vereador 

Erivaldo relembrou  sobre o assunto discutido semana passada sobre os convênios, que a 

situação está se repetindo esse ano, as instituições estão até o momento sem receber o repasse 

as entidades estão em situação difícil sem saber o que fazer, falou também sobre o Centro de 

Abastecimento e a merenda escolar, e não poupou críticas a prefeita; O vereador Lucas Louzado 

citou sobre a garagem da Prefeitura, onde tem uma máquina parada há um ano, reivindicou 

sobre o patrolamento da Zona Rural e melhoria das estradas, sobre as reinvindicações e 

cobranças que faz a Prefeita, mas até o momento ainda nada foi feito, e sobre as cestas básicas 

e medicação; O vereador Alessandro Moreira , em sua fala , solicitou que a Secretaria de 

Infraestrutura passe a máquina na Fazenda Dois Amigos , que se encontra intransitável, que 

esteve visitando a assistência social constatando ali muito sofrimento, muitos estão sem receber 

cesta básica, e solicitou da Secretária e da Prefeita mais sensibilidade apesar das limitações; O 

vereador Orlando Santos comentou os questionamentos dos colegas, que de alguns ele entende, 

mas de outros discorda, justificou ao vereador Lucas o motivo da máquina estar parada na 

garagem da Prefeitura, o patrolamento, comunicando á população que no dia seguinte 

começaria uma operação força tarefa para recuperação do piso da cidade, e rebateu as críticas 

feitas as escolas Municipais e ao Governo; O vereador Josenaldo falou sobre a reclamação feita 

por um colega a respeito do Poço da Fazenda do Povo, disse que a obra está em fase de 

conclusão e aquele feito ali será histórico naquela região, falou também sobre a sua presença 

na audiência pública, sobre a economia do país, e sua preocupação com o telhado da Casa do 

Menor, e que esteve no gabinete da Prefeita para obter esclarecimento, e finalmente, ressaltou 

a questão do patrolamento, aconselhando os colegas vereadores a se fazerem presentes nos 

eventos patrocinados pelo Município; A vereadora Simone Coutinho falou sobre a  cesta básica 

os problemas da cidade, e que estamos passando por uma situação difícil, citou sobre a estrada 

do Bom sem Farinha , que não está passando mais carro, e o mesmo problema se verifica na 

localidade conhecida como Viúvas, que impossibilita as pessoas daquela comunidade a virem 

para a cidade vender o seu produto nas feiras livres, e que se faz necessário que seja revista a 

situação da Agricultura Familiar, e finalizou citando sobre a falta que sente de oportunidades 

por parte do governo para trabalhar, pois a cobrança da população é muito grande e não tem o 

que responder; O vereador Jean Kleber, em sua fala, mencionou os convênios com as entidades, 

que já se aproxima o terceiro mês sem pagar os funcionários e realizar os trabalhos, e a sua 

indignação em não haver qualquer satisfação, falou em relação às cestas básicas, que tem que 
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haver sensibilidade do governo e aumentar a quantidade de cestas e os respectivos itens, falou 

da merenda e o fardamento escolar, e convidou o Presidente e os vereadores a irem ao Tribunal 

de Contas dos Municípios; O vereador Robson Moreira falou sobre a cobrança da sociedade 

aos vereadores, sobre a operação da Polícia Federal, criticou a base da Prefeita, sugerindo que 

ela mexa nas peças do Governo, pois faltado habilidade , e não sendo assim, pode desmoronar; 

A vereadora  Andrea  afirmou sobre o fato de a Prefeita não ter oposição na casa, que todos os 

seus projetos foram aprovados por unanimidade, que os vereadores votaram em todos eles, 

quando bons para Ipiaú, e esses projetos não foram executados, gerando a cobrança e a 

indignação dos vereadores, e que eles venham a acontecer e não fiquem somente na teoria e 

sim, na pratica, pois realidade está diferente, comentou sobre o Secretário de educação que não 

compareceu à reunião marcada com os pais, e não deu satisfação, sobre o fardamento, citou que 

a Câmara não existe oposição porque somos situação do Povo, e que honra o seu mandato , e 

que o aviso da audiência pública tem chegado em cima da hora; O Presidente José Carlos 

saudou aos seus amigos presentes, e explicou que o  período de aprendizado dos vereadores 

acabou ano passado, agora é cada um por si, e sobre a ambulância, que se encontra quebrada 

em Córrego de Pedras há cerca de quarenta e três dias, sobre a restauração do posto médico do 

Distrito, principalmente o telhado e o bebedouro, e finalizou tecendo outros comentários, e nada 

mais havendo, em nome de Deus, declarou encerrada a Sessão, autorizando a funcionaria 

Ingride Santos Cruz a lavras a presente ata, que depois de lida e achada conforme vai por mim 

o Presidente e pelo Primeiro Secretário assinada. Ipiaú 08 de março de 2018.  


